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Indledning. 

Dette bind omfatter tredje og sidste del af 

familien Staphylinidae, nemlig 13. under- 

familie Aleocharinae (West's fortegnelse nr.1184 

—1499). 

Oversigten over underfamilierne findes i før- 

ste del (Biller XV, p. 21—30). 

13. underfamilie Aleochårinae. 

Kroppens form meget forskellig, oftest lang og 

slank. Hovedet fremstrakt eller noget nedad- 

bøjet, undertiden (Deinopsis, Gymnusa, Myllaena, 

Pronomaea og Diglotta) kort snudeformet for- 

længet, ofte indsnøret bagtil. Følehornene 11- 

leddede (hos Oligota dog 10-leddede), indleddede 

frit på panden, nær den forreste del af øjets 

iudeérrånd- (se, f.-eks. fig. 1,. p. 7)... Pronotum 

oftest med randede sider. Vingedækkernes ryg- 

flade ikke afgrænset fra sidedækkerne (undtagen 

hos Dinarda). Bagkroppen med kantede sider. 

Forbrystet bag forhofterne hudagtigt, åndehul- 

lerne ikke dækkede af epimererne, synlige når 

forhofterne løftes. Forhofterne tapformet frem- 

stående, oftest kortere end forlårene. Baghof- 
1% 
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terne tværbrede, med stærkt udviklet, bred og 

flad yderplade (fig. 15, 1. del, p. 21), berørende 

hinanden. Fødderne med forskelligt ledantal: 

alle 5-leddede (5—5—5), alle 4-leddede (4—4—4) 

eller (Deinopsis) alle 3-leddede (3—3—3), eller 

o-leddede undtagen de 4-leddede forfødder 

(4—5—5), eller endelig 4-leddede undtagen de 

5-leddede bagfødder (4—4—5). 

Aleocharinerne er vor artrigeste underfamilie 

og omfatter 333 danske arter af størrelse 0,7— 

8 mm. Adskillige arter, navnlig i den store slægt 

Atheta, er vanskelige at bestemme og kræver en 

omhyggelig præparation med varsom behand- 

ling af oversidens behåring og udpræparering af 

6. frie ryg- og bugled og af hannens parrings- 

organ og hunnens sædkapsel. 

Ved inddelingen i slægtsgrupper spiller antal- 

let af fodled en betydelig rolle. -Som'regeél''er 

føddernes ledantal let at undersøge, men med 

hensyn til forfødderne kan det undertiden volde 

vanskelighed hos de små "arter" Der) maden 

anvendes stærk forstørrelse, undertiden med 

gennemfaldende belysning, og fødderne må være 

renset for snavs og klister. Og det må erindres, 

at der af visse arter (f. eks. ”Atheta sordidaeg 

Oxypoda opaca) undtagelsesvis forekommer in- 

divider med et fra det normale afvigende antal 

led i f. eks. den ene eller begge forfødder. 

Det kan forøvrigt omtvistes, om fodleddenes 

antal virkeligt har en så stor betydning ved 

bedømmelsen af det naturlige slægtskabsforhold 
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indenfor underfamilien, som man hidtil har 

plejet at tillægge denne karakter. Som anført 

af LARS BRUNDIN tyder meget på, at munddelenes 

bygning har større systematisk værdi. Det synes 

således lidet rimeligt, når man har flyttet den 

med Aleochara Grav. iøvrigt i det væsentlige 

overensstemmende slægt Tinotus Sharp fra 

slægtsgruppen Aleocharini til slægtsgruppen Myr- 

medoniini alene på grund af de 4- (ikke 5-) 

leddede forfødder, og den med Falagria Mann. 

væsentligt overensstemmende slægt Bohemiellina 

Mach. bør utvivlsomt henføres til slægtsgruppen 

Myrmedoniini, uanset at den har 4- (ikke 5-) 

leddede mellem- og bagfødder, jfr. endvidere 

nedenfor p. 403. 

Oversigt over slægtsgrupperne. 

1. Hovedet snudeformet forlænget, kæbepalperne 

lange og slanke, med meget langt 2. og 3. led 

BEES. Sy PEST SEE 4.4 2 

sløvedet ikke snudeformet. forlænget. 4. aus 6. 

akAlle fødder 3-leddede....... 1. Deindpsini (p. 6). 

SEE Elder med mindst 4 led... 22008 serene £ 3. 

am Alle fødder 5-leddede......... 2. Gymnåsini (p. 8). 

Mhyert fald forfødderne 4-leddede 2224807 Å. 

AMCAlle fødder 4-leddede........: 4. Diglottini(p. 16). 

ihvert ifald bagfødderne 5-leddede .........:.. D. 

5. Mellemfødderne 4-leddede (4—4—5) 

3. Myllaenini (p. 9). 

Mellemfødderne 5-leddede (4—5—5) 

Pronomaeini (p. 15). 



7... Følehornene 10-leddede . 500 5 5. Oligétini (p. 4% 

Følehornene. Flees. Ea BRS DENEG 8. 

8. Hoved og pronotum blanke, med dyb, skarp 

længdemidtfure 

Bohemiellina i 8. slægtsgruppe Myrmedoniini (p. 95). 

Hoved og pronotum matte, uden skarp, dyb 

lende sr. 6. Hygronomini (p. 26). 

9. Alle fødder 5-leddede .… 9. Aleochårini (p. 353). 

I hvert. fald forfodderne leddede, . 504 00 E MEE 10. 

10. Mellemfødderne 4-leddede (4—4—5) 

7. Bolitochårinmi(ps2kk 

Mellemfødderne 5-leddede (4—5—5) ........... ike 

11. Kæbepalperne 4-leddede ... 8. Myrmedoniini (p. 89). 

Kæbepalperne 5-leddede (som hos Aleochara, 

rr. me. SIS D-399): 

Tindtus i 9. slægtsgruppe Aleocharini (p. 477). 

1. slægtsgruppe Deindpsini. 

Hovedet snudeformet forlænget, kæbepalperne 

meget lange og slanke, tilsyneladende 3-leddede, 

idet endeleddet er yderst lille og næppe synligt, 

2. og 3.led meget lange (fig. 1). Alle fødder 

3-leddede, korte og tynde. 

Kun een dansk, let kendelig, 3—3,5 mm lang art, der lever 
på sumpet bund. 

1. Deinopsis Matth. 

Kroppen fint og tæt, nedliggende, silkeagtigt 

behåret. Hovedet nedadbøjet, følehornene tynde, 

alle led længere end brede. Pronotum meget 

bredere end langt, sluttende tæt til vingedæk- 

kerne, fremefter tilsmalnet, baghjørnerne om- 

trent retvinklede, bagranden indbuet på hver 

side indenfor baghjørnerne. Vingedækkerne ret 
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korte og brede, bagranden i fællesskab let ind- 

buet, på hver side indenfor baghjørnerne dybt 

indbuet. Bagkroppen bagud stærkt tilspidset. 

Kloleddet ca. så langt som 1.+ 2. led. 

1. D. erésa Steph. (fig. 1). Sort, med fint, silkeagtigt 

skær, forkroppen med ret svag, bagkroppen næsten uden 

Fig. 1. Deinopsis erosa 2. xXx 18. 

glans, følehorn og ben sorte eller sortbrune, knæleddene 

lysere, fødderne gule. Oversiden meget fint og tæt punktu- 

leret-chagrineret. Længde 3—3,5 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand i midten med en lille (hos 2 

med en større og dybere) indskæring. 

Meget sjælden (J, Ø). Draved skov, Nordborg præste- 
gårdshave på Als, Haderslev (Vedsted sø og Ulfslyst); Sofie- 
lund ved Svendborg, Vosemose. På våd, mudret bund ved kan- 
ten af vandhuller, under løv og lign. April-juni, aug.—sept. 
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2. slægtsgruppe Gymnusini. 

Hovedet snudeformet forlænget, kæbepalperne 

meget lange og slanke, 2. og 3. led meget lange 

og tynde,” endeleddet "meget" lille (hs F2)P AE 

fødder 5-leddede. 

Kun een dansk, let kendelig, 5—5,5 mm lang art, der lever 

på sumpet bund. 

1. Gymnusa Grav. 

Kroppen fint og ret kort, nedliggende behåret. 

Hovedet nedadbøjet, følehornene. tynde, alle led 

længere end brede. Pronotum meget bredere end 

langt, sluttende tæt til vingedækkerne, fremefter 

tilsmalnet. Vingedækker- 

ne ret. korte og brede; 

bagranden i fællesskab 

indbuet, på hver side 

indenfor  baghjørnerne 

dybt indbuet. Bagkrop- 

pen bagud tilspidset. 

Mellemføddernes 1. led 

ca. så langt som 2.—4. 

led tilsammen, bagfød- 

dernes 1. led ca. så langt 

som de øvrige led til- 

sammen. 

1 "G.. brevieoTiis”PAYk: 

(fig. 2). Sort, 1. følehornsled og 

Fig. 2. Gymnusa brevicollis fødderne rødlige. Hoved og 

d. Xx 10. pronotum blanke, vingedæk- 
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kerne og bagkroppen, tilligemed pronotums bageste del, i 

bunden yderst fint mikrochagrinerede og ret matte. Hovedet 

spredt og yderst fint punktuleret, pronotum fint, bagtil 

stærkere punkteret, vingedækkerne og bagkroppen temmelig 

fint og tæt kornetpunkterede. Længde 5—5,5 mm. 

åg: 6. frie rygleds bagrand næppe indbuet, sidste bugled 

trukket ud i en lang skarp spids (fig. 2). 

C: 6. frie rygleds bagrand i midten med en dyb indskæ- 

ring; bag dette led rager 2 tornformede, spidse vaginalpalper 

(cerci) frem. 

Temmelig sjælden (J, Ø, B). På sumpet mosebund i løv, 
opskyl og sphagnum. April—juni, sept. 

[G. variegåta Kiesw., der adskilles fra den foregående bl. a. 
ved, at behåringen på et bredt tværbånd på pronotum og 
nogle pletter på vingedækker og bagkrop er længere og lysere 
end den grå grundbehåring, er fundet bl. a. i Sydnorge og 
Hamburgegnen og kunne muligvis træffes også hos os.] 

3. slægtsgruppe Myllaenini. 

Hovedet snudeformet forlænget, kæbepalperne 

meget lange og slanke, 2. og 3. led meget lange, 

endeleddet meget lille (fig. 3). For- og mellem- 

fødder 4-leddede, bagfødder 5-leddede. 

Kun een slægt. Arterne er 1,2—3 mm lange. De lever på 
fugtig bund og tages bedst forår og efterår ved sigtning af 
opskyl, løv og mos. 

1. Myllaena Er. 

Kroppen med fin og tæt, nedliggende, noget 

silkeagtig behåring, meget fint og tæt punkteret. 

Hovedet nedadbøjet. Følehornene slanke. Læbe- 

palperne lange og tynde. Pronotum tilsmalnet 

fremefter. Vingedækkernes bagrand indenfor 
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baghjørnerne stærkt indbuet. Bagkroppen bag- 

ud tilsmalnet. Bagføddernes 1. led ca. så langt 

som ;2.a led 

Arterne minder i udseende noget om Oxypoda 

(nedenfor- p:401), -men "adskilles:'slet ved del 

snudeformet forlængede hoved og 4-leddede for- 

og mellemfødder. 

Rn 

Oversigt over arterne. 

I hvert fald pronotum og vingedækker rødlige 

eller brungule. Vingedækkerne langs sømmen 

ca. "/, kortere end pronotum .… .. 5. brevicornis. 

Oversiden sort eller sortbrun, bagkropsspidsen 

oftbtoget Nebo ITS ER KRØLLER CODE ER HEER 2. 

6.—9. følehornsled tydeligt længere end brede. 

SEE, 22 2 2 1 SSR ED S ERSEEETE S DSAR NE ik 

6.—9. følehornsled ikke eller næppe længere end 

brede. Mandres LÆ ANS KU SIG ES Cao 6. 

.. Vingedækkerne langs sømmen ca. så lange som 

SELVE, ty 17 AES ASM Et REAR RES REN SAR Sae egen ode Å. 

Vingedækkerne langs sømmen tydeligt kortere 

BME DERE ERNST NS ss DELTE 2 ERE. ore o. 

Pronotums bagrand på hver side indenfor bag- 

hjørnet ret stærkt indbuet. Større, 2,5—3 mm, 

OR RE 3 7 Se NORS SAS DRAGE 1. dub 

Pronotums bagrand på hver side indenfor bag- 

hjørnet svagt indbuet. Mindre, 2,2—2,5 mm, 

SEES 3 SL ESS DRE SER 2. intermédia. 

Følehornene brunsorte, 10.led ikke eller kun 

ganske lidt længere end bredt, endeleddet højst 

ca. dobbelt så langt som bredt. Oversiden dybt 

sort, lår og skinneben oftest delvis sortbrune 

BRET: DEERE 530 5502 SEER NER RENE 3. gråcilicornie 

Følehornene omtrent ensfarvet brungule, 10. led 

betydeligt længere end bredt, endeleddet over 
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dobbelt så langt som bredt. Oversiden sortbrun, 

benene omtrent ensfarvet brungule..... 4. kraatzi. 

6. Følehornene mod spidsen betydeligt fortykkede. 

Længde 1,5—2 mm. Vingedækkerne langs søm- 

men ca. så lange som pronotum ...... 6. gråcilis, 

Følehornene mod spidsen næppe eller ganske 

svagt fortykkede. Længde 1,2—1,6 mm...... væ 

7. Vingedækkerne langs sømmen ca. så lange som 

pronotum. Pronotum bagud ikke eller næppe til- 

smalnet. Længde 1,4—1,6 mm ....... 7. Mn 

Vingedækkerne langs sømmen tydeligt kortere 

end pronotum. Pronotum bagud svagt, men 

tydeligt tilsmalnet. Længde 1,2—1,5 mm 

S., infusecåta, 

1. M. dubia Grav. Vor bredeste art, let kendelig ved 

størrelsen, den brede form, den på hver side betydeligt ind- 

bugtede bagrand af pronotum og de lange ydre følehornsled. 

Sort eller brunsort, bagkropsspidsen, følehornsroden og 

benene brungule eller brunlige. Følehornenes tynde, deres 

dubia 

gracilicornis 

Øg 9 Å g å 

Fig. 3a. Myllaena, 6. bugled (behåring udeladt hos dubia). 

ydre led betydeligt længere end brede, endeleddet over dob- 

belt så langt som bredt. Pronotums sider stærkt rundede. 

Bagkroppen stærkt tilspidset. Længde 2,5—3 mm. 

Øg: 6. bugleds bagrand jævnt rundet (fig. 3a). 

2: 6. bugleds bagrand i midten smalt afstudset eller endog 

yderst svagt indbuet (fig. 3a) og her mellem de lange rand- 



12 

hår med en bræmme af yderst korte og fine, tætstillede, 

meget utydelige hår. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På fugtig bund i opskyl, 
løv og mos. 

2. M. intermédia Er. (fig. 3). Nærstående til den fore- 

gående, men let adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker samt ved endnu 

SY É tyndere følehorn og svagere 

; d rundede sider på pronotum. 

Længde 2,2—2,5 mm. 

å: 6. bugleds bagrand jævnt 

rundet (hos 2 i midten smalt 

afstudset). 

Almindelig (J, Ø, B). Leve- 
vis som den foregående. 

3. M. gråcilicéornis Fairm. 

Adskilt fra de to foregående 

ved større hoved, tydeligt tyk- 

kere følehorn med kortere en- 

deled, indenfor baghjørnerne 

ikke indbuet bagrand af pro- 

notum, kortere vingedækker og 

Fig. 3. Myllaena intermedia. mindre stærkt tilspilset 
x 20. krop, fra M. dubia yderligere 

ved meget -smallere. krop og 

meget smallere, fremefter svagere tilsmalnet pronotum med 

svagere rundede sider, og fra M. intermedia yderligere ved 

lidt betydeligere størrelse. Dybt sort, følehornene brunsorte, 

benene gulbrune, lår og skinneben oftest overvejende sort- 

brune. Pronotum ca. "/, bredere end langt. Vingedækkerne 

langs sømmen ca. ”/, kortere end pronotum. Længde 2,5— 

2,8 mm. 

3: Sidste bugleds bagrand afrundet, med sædvanlig 

behåring. 
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QC: Sidste bugleds bagrand afstudset og i midten ganske 

svagt idbuet, ;med -en række korte, kraftige, stætstillede 

torne (fig. 3a). Herved er hunnen let kendelig fra alle vore 

andre arter: 

Meget sjælden (J). Kun fundet i en mose i Varde søndre 
plantage og i Pindstrup mose. I fugtigt mos og planterester, 
maj, juli. 

4. M. kraatzi Sharp. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved, at oversiden er lidt mattere, følehornenes ydre led 

lidt mere langstrakte, pronotums bagrand indenfor bag- 

hjørnerne ganske svagt indbuet og bagkroppen lidt stærkere 

tilspidset. Fra M. dubia og M.intermedia kendes den let 

ved større hoved, lidt tykkere følehorn, kortere vingedækker 

og mindre stærkt tilspidset bagkrop, fra M. dubia yderligere 

ved meget smallere krop, meget smallere, fremefter svagere 

tilsmalnet pronotum med svagere rundede sider og kun 

ganske svagt indbuet bagrand indenfor baghjørnerne, og fra 

M. intermedia yderligere ved betydeligere størrelse. Sortbrun, 

ret mat, bagkropsspidsen ofte lidt lysere, følehorn og ben 

omtrent ensfarvet brungule. Længde 2,5—3 mm. 

å: Sidste bugleds bagrand jævnt rundet. 

OC: Sidste bugleds bagrand afstudset, i midten ganske 

svagt indbuet. 

Meget sjælden (J). Nordborg præstegårdshave på Als, 
Boller, Bygholm, Hansted Skov, Varna bæk ved Århus. I 
vådt kildemos og i mos og løv på meget sumpet bund ved 
vandhuller. Marts—maj, juli—okt. 

5. M. brevicéornis Matth. Let kendelig fra de andre 

arter ved den lyse farve. Rødgul eller brungul, hoved og 

bagkrop oftest mørkere, følehorn og ben rødgule, de første 

ofte mørkere mod spidsen, deres 7.—10. led ca. (29) eller 

rigeligt (%) så lange som brede. Pronotum med ret stærkt 

rundede sider, bagranden indenfor baghjørnerne yderst svagt 
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indbuet, baghjørnerne kun lidet afrundede. Bagkroppen 

temmelig stærkt tilspidset. Længde 2—2,5 mm. 

gg: Sidste bugleds bagrand jævnt rundet. 

2: Sidste bugleds bagrand i midten bredt indbuet. 

Temmelig sjælden (J, Ø, B). På sumpet bund og ved 
vandsteder i løv, mos og opskyl samt i vådt kildemos (f.eks. 
i Marselisborg skov ved Varnabækkens udløb, sammen med 
M. kraatzi); undertiden fåtalligt i muldvarpe- og musereder. 
Især for- og efterår. 

… 6. M. gråcilis Matth. Mindre end de foregående, men 

større end de to følgende arter. Fra disse sidste adskilles den, 

foruden ved størrelsen, ved kraftigere, mod spidsen betydeligt 

fortykkede følehorn, fra M. infuscata yderligere ved længere 

vingedækker. Sort eller brunsort, bagkropsspidsen og følehor- 

nenes rod oftest lidt lysere, benene brungule. Følehornenes 

5.—10. led ca. så lange som brede. Pronotum fremefter bety- 

deligt, bagud ganske svagt tilsmalnet, bagranden indenfor 

baghjørnerne kun ganske svagt indbuet. Vingedækkerne for- 

holdsvis lidt smallere end hos den følgende. Længde 1,5— 

2 mm. 

g: Sidste bugleds bagrand i midten kun svagt (hos 92 

lidt stærkere) afstudset. 

Sjælden (J, Ø). Ulfslyst ved Haderslev, Gram, Ribe, Boller; 
Boserup; udbredt i Nordsjælland. På sumpet bund i løv, 
mos og opskyl. Især forår og efterår. 

7. M. minuta Grav. Nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved ringere størrelse, lidt bredere, mere ten- 

formet krop, lidt mindre hoved, tyndere, mod spidsen næppe 

eller kun ganske svagt fortykkede, som regel lidt lysere 

følehorn og bagud ikke eller næppe tilsmalnet pronotum. 

Længde 1,4—1,6 mm. 

åg: Sidste bugleds bagrand bredt rundet. 

9: Sidste bugleds bagrand afstudset, de lyse randhår 

tykkere end hos F. 

Almindelig (J, Ø, B). På sumpet bund i mos, løv og opskyl. 
Især forår og efterår. 
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8. M. infuscåta Kr. Nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved tydeligt smallere, mindre stærkt tenformet krop 

og ofte lidt lysere, brunlig farve, især på pronotum og vinge- 

dækker. Længde 1,2—1,5 mm. 

åg: Sidste bugleds bagrand jævnt rundet. 

Q: Sidste bugleds bagrand rundet afstudset, de lyse rand- 

hår tykkere end hos JF. 

Sjælden (J, Ø). Haderslev dam, Grejsdalen; Søskærmose 
ved Korsør, flere steder i Nordsjælland (Dyrehaven, Lyngby 
mose, Malmmosen, Hillerød). Levevis som den foregående. 

[Slægtsgruppe Pronomaeini. 

Hovedet snudeformet forlænget, kæbepalperne 

meget lange og slanke. Forfødderne 4-leddede, 

mellem- og bagfødderne 5-leddede. 

Pronomaea Er. 

Følehornene temmelig slanke, de næstyderste 

led noget tværbrede. Kæbepalpernes 3. led lidt 

kængere, men ikke tykkere end 2. led, endeleddet 

lille, meget fint og tyndt, næppe ”/; så langt som 

3. led. Læbepalperne meget lange, børstefor- 

mede, tilsyneladende uleddede. Pronotum bre- 

dest foran midten, bagud meget svagt, fremefter 

lidt stærkere tilsmalnet. Vingedækkernes bag- 

rand indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkrop- 

pen temmelig ligebred. 

Pr. rostråta Er. Oversiden med fin og lidet tæt, på 

bagkroppen længere og mere spredt behåring. Blankt sort, 
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pronotum, vingedækker og bagkroppen eller dens spids oftest 

brune eller rødbrune, følehornenes rod og spids og benene 

rødlige. Hoved og pronotum ret fint og noget spredt punk- 

terede. Vingedækkerne temmelig ru punkterede. Bagkroppen 

jævnt fint og meget spredt punkteret. Længde 2,5—3,3 mm. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Hamburgegnen, kunne 

muligvis træffes også hos os. Den angives at leve på fugtig 
bund under løv og mos.] 

4. slægtsgruppe Diglottini. 

Hovedet snudeformet forlænget, kæbepalperne 

meget lange og slanke, 2. og 3. led meget lange, 

det 3. længst, endeleddet yderst lille og utydeligt 

sylformet (fig. 4). Alle fødder 4-leddede, korte. 

Kun een slægt med to danske, 1,4—2 mm lange arter, der 

lever på havstranden. 

1. Diglåtta Champ. 

Hovedet stort, mindst så bredt som pronotum, 

følehornenes næstyderste led tværbrede. Prono- 

tum bredest foran midten, bagud stærkt tilsmal- 

net. Vingedækkerne korte, bagranden indenfor 

baghjørnerne ikke eller kun svagt indbuet. Bag- 

kroppen tilsmalnet fremefter. Fødderne korte og 

ret brede, kløerne vinkelformet bøjede. 

Arterne minder i udseende noget om Phyto- 

susarterne (nedenfor p. 71) og visse små Trogo- 

phloeus-arter (Rovbiller, v1.-del; p.105); men 

adskilles fra disse arter ved det snudeformet for- 

længede hoved og føddernes ledantal (hos Phy- 

tosus 4—4—5, hos Trogophloeus 3—3—3). 
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Arterne lever på havstranden, i sandet eller under sten 
på steder, der daglig overskylles af tidevandet. De er i stand 
til at grave gange i sandet ved med de lange, fremstående 
kindbakker at fjerne sandkornene enkeltvis og opholder sig 
i gangene med bagkroppen bøjet fremefter henover pronotum 
og vingedækker. De kan også træffes løbende fremme på sand- 
overfladen. Larven lever samme steder og er ligesom imago 
i stand til at holde sig fastklamret til omgivelserne. Både 
imago og larve antages at være algeædere og er fundet sam- 
men i juli og august; i august er også pupper fundet. Arterne 
jages bl. a. af løbebillen Bembidium (underslægt Cillenus) 
laterale Sam.7), der lever på lignende steder. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum ca. så langt som bredt. Vingedækkernes 

behåring overvejende bagudrettet, deres søm- 

hsarner-smalt afrindede 22 2.2.2; 1. submarfn a. 

Pronotum ca. ”/, bredere end langt. Vingedækker- 

nes behåring især på den indre del nær sømmen 

skråt udad- og bagudrettet, deres sømhjørner 

ere rundede EET SE EDER ERNE S 2. mersa. 

1. D. submarina Fairm. (cråssa Muls. et Rey) (fig. 4). 

Flyvevingerne rudimentære. Sort, forkroppen svagt, bagkrop- 

pen stærkere blank, fint, lyst behåret, følehorn og ben brun- 

røde eller brune. Hovedet lidt bredere end pronotum, bagtil 

udvidet, ret tæt punkteret. Pronotum bagud stærkt tilsmalnet, 

fint og tæt punkteret,. siderne bagtil. ofte lidt indsvejede. 

Vingedækkerne lidt kortere end pronotum, tæt kornet- 

punkterede, bagranden indenfor baghjørnerne ganske svagt 

indbuede. Bagkroppen fremefter lidt tilsmalnet, punkturen 

fin og spredt. Længde 1,7—2,2 mm. 

Øg: 6. bugleds bagrand på hver side indbuet, så at midt- 

partiet træder spidst og omtrent retvinklet trekantet frem 

(fig. 4a). Penis se fig. 4a. 

1) Danmarks Fauna, Biller XI, p. 93. 

Victor Hansen: Rovbiller, III. PD. 
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Q: 6. bugleds bagrand ikke 

tydeligt indbuet på hver side, 

midtpartiet kun yderst svagt 

og meget stumpvinklet frem- 

trædende. 

Meget sjælden (J). Esbjerg, 
Fanø, Skallingen, Juelsminde 
strand, Varna strand ved År- 
hus. Maj—sept., i antal 29%/,. 

2... D. mérsa Hal. Meget 

nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved de i 

oversigten nævnte kendemær- 

ker og lidt ringere gennemsnits- 

størrelse samt ved, at følehor- 

nene er lidt kortere, pronotum 

bagud mere brat tilsmalnet, 

vingedækkerne lidt kortere, 
Fig. 4. Diglotta submarina. . 

x 28. knapt så flade, som regel lidt 

finere punkterede og deres bag- 

rand ikke tydeligt indbuet indenfor baghjørnerne og bag- 

kroppen fremefter lidt stærkere tilsmalnet. Længde 1,4—2 mm. 

å& og 292: De sekundære kønsmærker som hos den fore- 

gående. Penis af afvigende form, se fig. 4a. 

submarina 
mer5a 

Fig. 4a. Diglotta. Penis set fra siden og 6. bugled hos $. 
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Meget sjælden (J). Arten har været sammenblandet med 
den foregående, sammen med hvilken den undertiden fore- 
kommer. Esbjerg, Skallingen, Juelsminde strand; maj, juli— 
aug. 

5. slægtsgruppe Oligåtini. 

Hovedet ikke snudeformet forlænget. Føle- 

hornene 10-leddede (hos alle de andre slægts- 

grupper 11-leddede). Alle fødder 4-leddede. 

Kun een slægt. Arterne 0,7—1,3 mm lange. 

1. Oligota Mann. 

Oversiden fint behåret og punkteret, hovedet 

og pronotums punktur fin, punkterne på vinge- 

dækkerne og som regel på rygleddene indbyrdes 

forbundne ved fine skråstriber, der deler bun- 

den i firkantede småfelter eller gør skulpturen 

skælagtig. Følehornene korte, mod spidsen kølle- 

formet fortykkede, de næstyderste led tvær- 

brede. Kæbepalperne ret lange, endeleddet meget 

tyndt, sylformet, kortere end 3. led. Pronotum 

bredest bagtil, fremefter betydeligt tilsmalnet. 

Vingedækkernes bagrand ikke tydeligt indbuet 

indenfor baghjørnerne. Bagkroppen enten tem- 

melig ligebred eller bagud stærkt tilsmalnet alle- 

rede fra roden. Benene slanke, bagføddernes 

1. led mindst så langt som 2. + 3. led. 

Slægten stemmer ved 10-leddede følehorn og 

4-leddede fødder overens med slægten Hypo- 

cyptus Mann. i 10. underfamilie Tachyporinae 

(2. del, p. 228), men adskilles fra denne slægt 
+ 
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ved, at følehornene "er indleddede” frit på pan 

den, ikke under pandens siderand (1. del, fig. 

11. og 12, p:20); endvidere er de este anes 

betydeligt smallere end Hypocyptus-arterne. 

Arterne lever især i kompost, i løv eller opskyl, under 
svampet bark og ved træsvamp; nogle arter forekommer i 
kældere, udhuse eller dyrehuse. 

Oversigt over arterne. 

1. Bagkroppen ikke tilspidset allerede fra roden, i 

modsat fald (O. granaria) er 9. følehornsled tyde- 

ligt over dobbelt så bredt som langt (fig. 7)... 2. 
Bagkroppen tilspidset allerede fra roden. 9. føle- 

hornsled i det højeste ca. dobbelt så bredt som 

langt (fig. 5 og 6). Følehornene gule eller rød- 

gule. 52) frie rygled meget længere end Å. 

Kroppen meget bred 

5.apicala… G.flavi-z … UGTARA- . 5 intlabd Fu parvA 0 pe 
P cornid ma ty id fl 

Fig. 5—10. Oligota. Følehorn. 

2. Følehornenes 9. led tydeligt over dobbelt så bredt 

som langt, 7. led meget bredere end 6. og 2. led 

(fig. 7). Kroppen meget bred. Større, 1,2— 

9 1 45 HENSEENDER 2. granåria. 

1) Det første »frie« rygled er undertiden delvis skjult under vinge- 
dækkerne. 
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Følehornenes 9. led i det højeste ca. dobbelt så 

bredt som langt, 7. led i det højeste lidt bredere 

end 2. led (fig. 3—10). Kroppen smallere. Min- 

nr nn, FREDE HÅN åt 1 V2 0 NERE SISSE SEER) KONSRNRE SE SKEER ERR FOR: SØ 

3. 5.1) frie rygled omtrent dobbelt så langt som 4., 

fortil mørkt, over den bageste halvdel temme- 

ligt tydeligt afgrænset rødgul. Følehornskøllen 

ret skarpt 3-leddet, idet 7.led ikke eller næppe 

pe hrelere end 6-8, SD SS PIERRE ADArva: 

5. frie rygled ikke eller lidt længere end 4. Føle- 

hornenes 7. led tydeligt bredere end 6. led, dan- 

nende en overgang til den 3-leddede kølle 

TET ns BE MDAT å 1 DYSSE ØRRED ES oe er ASE LSD SS SERIES ASE AG 4. 

4. 5.1) frie rygled tydeligt længere end 4. Vingedæk- 

kerne brunlige. "Større, 1—1/7 mm, 3) afd ta. 

5. frie rygled ikke tydeligt længere end 4. Vinge- 

dækkerne oftest sorte. Mindre, 0,7—1 mm FR 

5. Kroppen lidt smallere, vingedækkerne lidt kraf- 

tigere punkterede, langs sømmen næppe længere 

end pronotum. Bagkroppen meget kort til- 

RENE SN ET RTAS NÆ 5. pusillima. 

Lidt bredere, vingedækkerne lidt finere punkte- 

rede, langs sømmen tydeligt længere end prono- 

tum. Bagkroppen lidt længere tilspidset 6. atomåria. 

6. Størstedelen af 5.7) frie rygled og de følgende ryg- 

led "Klart gule. Rygleddene med fin skulptur: 

Følehornskøllen 4- eller 5-leddet, 7.led kun 

Ndr smallere end 8; (fig: 5) ss. l2ssdi anes 

Bagkropsspidsen sort eller brunrød. 4. frie rygled 

med kraftig skulptur, bestående af skarpe 

længdelister. Følehornskøllen skarpt 3-leddet, 

7. led meget smallere end 8. (fig. 6) flavicornis. 

0 apicåta Er. Let kendelig ved den brede, Hypo- 

cyptus-lignende form, den stærkt tilspidsede bagkrop med 

1) Det første »frie« rygled er undertiden delvis skjult under vinge- 
dækkerne. 
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lyst spidsparti og følehornenes bygning..Sort, pronotum og 

vingedækker undertiden brunlige, 5. frie rygled, undtagen 

fortil, og de følgende rygled klart gule, følehorn og ben rød- 

gule, de første næppe eller lidt mørkere mod spidsen. Føle- 

hornenes 6. led tydeligt bredere end 5., dannende en over- 

gang .til den 4-leddede kølle (fig. 5). Vingedækkerne med 

betydeligt rundede sider, punkturen temmelig fin. Rygled- 

denes punktur yderst fin. Længde 1—1,1 mm. 

Sjælden (J, Ø). Draved skov, Skørping; Bukkeskov på 
Langeland, Studehaven ved Sundby Storskov, Kjeld skov, 
Ermelunden, Dyrehaven. I træsvamp (bl. a. Polyporus sul- 
phureus), i gnavsmuld under bark eller under svampet bark, 
bl. a. af bøg. Maj—sept. I Sverige er den fundet under bark 
af granstammer, delvis angrebne af Polyporus abietinus. 
Undertiden synantropt, f. eks. i bagerier og (i udlandet) i 
paranødder sammen med O. parva og Carpophilus. Muligvis 
er arten indvandret i Europa fra andre verdensdele, men den 
hører nu til vor egentlige fauna. 

[O. flavicérnis Lac. Meget nærstående til den fore- 

gående og af samme brede, tilspidsede form, men let kende- 

lig fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker samt 

ved mørkere ben, lidt kraftigere punkterede vingedækker 

og rygleddenes egenartede skulptur. Fra O. granaria adskilles 

den let ved de ensfarvet gule følehorns meget smallere kølle 

og rygleddenes skulptur og fra de andre følgende arter ved 

meget bredere form, ensfarvet gule følehorn og rygledskulp- 

turen. Sort, bagkropspidsen ofte brunrød, følehornene gule, 

benene gulbrune eller brune. Følehornenes 7. led lille, ikke 

eller næppe bredere end 6. led (fig. 6). 1.—4. frie rygled med 

tværrækker af fine, skarpe ophøjede længdelister, en karakter, 

der gør arten let kendelig fra alle de andre. Længde 1—1,1mm. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Holsten, Sydsverige og 
Sydnorge, kunne muligvis træffes også hos os. Såvel imago 
som larve angives at leve af midder (Acarider) og blærefødder 
(Physopoder) og er fundet på middeangrebne blade f. eks. 
af hyld og lind og på Svaleurt (Chelidonium) jagende larver 
af mellusen Aleurodes chelidonii; også fundet på svampen 
Polyporus sulphureus på eg og under overvintring sigtet ved 
roden af de træer, den lever på.] 
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2. O. 'granåria Er. Af lignende bred form som de to 

foregående, dog med fortil næppe eller kun meget svagt 

tilsmalnet bagkrop, men let adskilt fra O. apicata ved ikke 

eller kun lidet lysere bagkropsspids og meget bredere føle- 

hornskølle og fra O. flavicornis ved mørkere følehorn med 

meget bredere, 4-leddet kølle og fin, simpel punktur på ryg- 

leddene. Fra de følgende arter kendes den let ved meget 

bredere krop, betydeligere størrelse og meget bredere føle- 

hornskølle. Blankt sort, bagkropsspidsen undertiden lidt 

lysere, følehorn og ben gulbrune, de første lidt mørkere mod 

spidsen. Følehornene med meget bred, 4-leddet kølle, 6. led 

dannende en overgang til køllen (fig. 7). Vingedækkerne ret 

fint kornet-punkterede, rygleddene fint punkterede. Bagkrop- 

pens forreste del ikke eller kun meget svagt tilspidset. 

Længde 1,2—1,3 mm. 

Sjælden (J, Ø). Randers; København, Lyngby, Charlotten- 
lund (i antal ved rådne Polyporus sulphureus svampe i en hul 
eg, 1/14), Dyrehaven (1 stk… ved Polyporus fomentarius på 
bøgestub, 29/., 1 stk. ved en saftende egestub, 1?/,), Søborg 
nord for Græsted. Undertiden vistnok synantropt i kældere 
og udhuse, hvor den angives at leve på skimmelsvampen 
Mucedo cellaris, der vokser på træværk og mure, og måske 
jager ynglen af Cryptophagus- og Orthoperus-arter og af 
Mycetaea hirta Marsh. 

30. inflåta Mann. (fig. 11). Let kendelig fra de fore- 

gående ved smallere krop og fra de følgende ved bredere 

krop, lidt betydeligere størrelse og ved, at 5. frie rygled er 

tydeligt længere end 4. Sort eller sortbrun, vingedækkerne, 

undertiden også pronotum, brune eller rødbrune, bagkrops- 

spidsen lysere, følehorn og ben brungule, de første sortbrune 

mod spidsen. 7. følehornsled tydeligt bredere end 6., dan- 

nende en overgang til køllen (fig. 8). Pronotum omtrent 

dobbelt så bredt som langt, yderst fint punkteret. Vinge- 

dækkerne bredere end pronotum, langs sømmen ca. ”/, læn- 

gere end dette, med tydeligt rundede sider, ret fint kornet- 

punkterede. Bagkroppen kort tilspidset, rygleddene fint 

punkterede. Længde 1—1,1 mm. 
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Ikke almindelig (J, Ø). I affald i kældere og udhuse, under 
kvas og løv og i smuld ved foden af halm- og høstakke; i 
Dyrehaven hyppigt i stort antal i affald i dyrehusene og i 
kompostbunkerne ved disse. Apr.—okt. 

Fig. 11. Oligota inflata. x50. 

4. O. pårva Kr. Let kendelig ved temmelig smal, ret 

kort tilspidset krop, ringe størrelse, ret skarpt 3-leddet føle- 

hornskølle, lys bagkropsspids og ved, at 5. frie rygled er 

meget længere end 4. Sortbrun, brun eller rødbrun, 5. frie 

rygled, undtagen fortil, og de følgende rygled klart rødgule, 

følehorn og ben gule, de førstes kølle sortbrun. Oversidens 

behåring finere og tættere end hos O. pusillima. Følehorne- 

nes 7. led lille, ikke eller næppe bredere end 6. led og derfor 

ikke dannende nogen tydelig overgang til den 3-leddede 

kølle (fig. 9). Pronotum noget over !/, gang bredere end 

langt, fint punkteret, Vingedækkerne tydeligt længere og 
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bredere end pronotum, temmelig fint kornet-punkterede. 

Rygleddene fint punkterede. Længde 0,7—0,9 mm. 

Denne art, der antages at være af eksotisk oprindelse, har 
bredt sig over store dele af Europa. Hos os er den hidtil kun 
fundet ved Odense, på Saltholm (i-antal ved et fåreådsel, 2/,) 
og i Dyrehaven (i antal i kompostbunken ved Eremitagens 
dyrehus, juli—sept.). Den forekommer både indendørs f. eks. 
i jordnødder, paranødder og planteaffald, og i det frie, især 
i varme gærende kompostbunker. 

br OF pusillima Grav. Denne ”'og'" den foregående "er 

vore mindste arter. Kendelig ved ringe størrelse, smal, tem- 

melig parallelsidet, meget kort tilspidset krop, mørk farve, 

forholdsvis kraftig skulptur på vingedækker og rygled og 

ned at følehørnenes. 7. led; er tydeligt .bredere "end: 6. og 

danner en tydelig overgang til den 3-leddede kølle (fig. 10), 

og at 5. frie rygled ikke er tydeligt længere end 4. Sort eller 

brunsort, vingedækkerne sjældent brunlige, bagkropsspidsen 

lidt lysere, følehorn og ben rødgule eller brunlige, de førstes 

kølle oftest noget mørkere. Pronotum noget over ”/, gang 

bredere" end langt, fint punkteret. Vingedækkerne. næppe 

eller kun meget lidt bredere end pronotum og langs sømmen 

næppe længere end dette, med. ret parallelle og næppe 

rundede sider, forholdsvis kraftigt kornet-punkterede. Ryg- 

leddene fint punkterede, den skælagtige punktur forholdsvis 

kraftig. Længde 0,7—0,9 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø). I kompostbunker og affald 
af hø og halm, også ved svamp, f. eks. i nedfaldne Polyporus 
sulphureus og P.squamosus; undertiden indendørs i stalde 
og udhuse. Især forår og efterår. 

mm ES fomåria Er. Yderst nærstående til "den . føre- 

gående, men adskilt fra den ved, at kroppen er lidt bredere 

og mindre parallelsidet, behåringen længere, pronotum næsten 

dobbelt så bredt som langt, vingedækkerne tydeligt bredere 

end pronotum og langs sømmen tydeligt længere end dette, 

med tydeligere rundede sider og lidt finere punktur, bag- 

kroppen lidt længere tilspidset, benenes farve oftest lidt 
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mørkere og størrelsen ganske lidt betydeligere. 'Længde 

0,8—1 mm. É 

O. pusillima varierer en del på flere af de anførte punkter, 

og nogle forfattere er tilbøjelige til at anse O. atomaria for 

blot at være en form af O. pusillima. En sammenligning af 

de to formers parringsorganer, der muligvis ville kunne løse 

spørgsmålet, synes ikke at være foretaget. 

Af denne art foreligger hidtil kun 3 danske eksemplarer 
fra Horsens Nørrestrand (i gammelt hø, ”/,), Elbæk Strand- 
skov ("?”/,,) og Stensballe skov (?/,). Den angives at leve i 
planteaffald og skal undertiden være fundet hos Lasius 
fuliginosus. 

6. slægtsgruppe Hygronomini. 

Hovedet ikke snudeformet forlænget. Føle- 

hornene 11-leddede. Alle fødder 4-leddede, korte 

og flade. 

Kun een dansk, let kendelig, 2,5—3 mm lang art, der lever 

på fugtig bund. 

1. Hygronoma Er. 

Kroppen flad, temmelig ligebred. Hovedet 

mindst så bredt som pronotum. Følehornene 

mod spidsen svagt fortykkede. Kæbepalpernes 

endeled lille og fint, sylformet. Pronotum bagud 

svagt tilsmalnet. Vingedækkernes bagrand inden- 

for baghjørnerne kun yderst svagt indbuet. 

Bagkroppen fremefter svagt tilsmalnet. Benene 

temmelig korte og kraftige, føddernes 1.—3. led 

med udrandet bagrand, kloleddet kort og bredt. 

1. H. dimidiåta Grav. (fig. 12). Matsort, fint, ned- 

liggende behåret, vingedækkernes forreste tredjedel gul, 
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følehornene brune, deres rod og be- 

nene rødgule. Oversiden tæt punk- 

teret, kraftigst på hovedet, finest på 

bagkroppen, hvis 4 første frie rygled 

er tværfurede på roden. Hovedet ofte 

svagt indtrykt på midten. Pronotum 

ca: så "bredt som langt, ofte med 

svagt fordybet midtlinie. Vingedæk- 

kerne omtrent parallelsidede. Længde 

2,59—3 mm. 

åg: 6. bugled noget forlænget, bag- 

randen tilspidset rundet (hos 2 bredt 

rundet-afstudset). 

Udbredt, men ikke almindelig (J, 
Ø), måske hyppigst i Nordsjælland. 
På fugtig bund, ved søer og vandløb 
og i moser, på vandplanter og i disses 
bladskeder eller i opskyl. Undertiden 
aftenketset. For- og efterår. 

Fig. 12. Hygronoma 

dimidiata. x18. 

7. slægtsgruppe Bolitochårini. 

Hovedet ikke snudeformet forlænget. Kæbe- 

palperne 4-leddede, endeleddet tyndere og kor- 

tere end 3. led. For- og mellemfødderne 4-led- 

dede, bagfødderne 5-leddede. 

12 danske slægter. Arterne 0,7—5 mm lange. 

Oversigt over slægterne. 

1. Vingedækkerne hvert med to dybe, aflange rod- 

gruber (fig. 71, p. 87). Hovedet bagtil stærkt 

indsnøret, over 3 gange så bredt som halsen 

0 SNE 13: Autaålia (p. 85). 

Vingedækkerne uden sådanne rodgruber....... kb 
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2. For- og mellemskinnebenene på ydersiden tor- 

nede (fig. 65, p. 73). - Pronotums behåring af 

type TY 2:52 on FR NOA 8. Phytosus (p. 71). 

For- og mellemskinnebenenes yderside uden torne 3. 

3. Hovedet bagtil ret stærkt indsnøret (fig. 70, p. 83), 

halsen i det højeste rigeligt Z/, så bred som hove- 

det. Vingedækkernes bagrand stærkt indbuet 

indenfor baghjørnerne. Rygleddene ret kraftigt 

punkterede. Længde 3,5—5 mm 

12. Bolit&6chara (p. 80). 

Hovedet ikke ret stærkt indsnøret bagtil, i modsat 

fald (Gyrophaena) er vingedækkernes bagrand i 

det højeste meget svagt indbuet indenfor bag- 

hjørnerne, rygleddene i det højeste meget fint 

punkterede -og størrelsen under: 3,5 mm; Å. 

4. Vingedækkernes bagrand ikke. eller kun meget 

svagt indbuet indenfor baghjørnerne........ De 

Vingedækkernes bagrand tydeligt indbuet inden- 

for' baghjørnerne (se f. eks. fig. 64, p. 70, og 

HEE ENTEN MERE DSN SENE SKER ER 10, 

5. Pronotum mindst 2!/, gang så bredt som langt. 

Bagkroppen næppe længere end bred, på over- 

siden fladt udhulet, med højt opstående side- 

rande (fig. JS0. I CS GAE sa 1.:Encéphalus.(p30): 

Pronotum ikke nær 2"/, gang så bredt som langt. 

Bagkroppen"længere end. bred. 00055 6. 

6. 1.—4. frie rygled ved roden tværfurede. 1. bagfods- 

led ikke længere end 2. Hoved og pronotum 

fladtrykte, pronotum .bredest foran midten, 

behåringen i midtlinien fremad- eller udadrettet 7. 

1.—3. frie rygled ved roden tværfurede. 1. bagfods- 

led tydeligt længere end 2., i modsat fald hoved 

og pronotum ikke fladtrykte 

7. Hovedet lidt smallere end pronotum, tindingerne 

ca. så lange som øjet (fig. 62). Vingedækkerne 

1) Se nedenfor p. 138. 
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med en kraftig skulderbørste. Længde 2,5— 

ELITE VSRØRSGES SU SED BES EPE TES SYES ÆEL 5. Homålota (p. 

Hovedet så bredt som pronotum, tindingerne ca. 

dobbelt så lange som øjet (fig. 63). Vingedæk- 

kerne uden skulderbørste. Længde 1,5—1,8 mm 

6. Anomoågnathus (p. 

1. bagfodsled længere end 2. + 3. led. Oversiden 

REE ELDO SK SEENDE, Ar: Placisd (pp: 

1. bagfodsled kortere end 2. + 3. led. Oversiden 

spredt eller meget spredt behåret… 952,5. 

Bagkroppen tydeligt udvidet bagtil. Pronotum 

omtrent så bredt som vingedækkerne (fig. 68, 

ENS 10. Pachygluta (p. 

Bagkroppen ikke udvidet bagtil. Pronotum smal- 

lere end vingedækkerne ... 2. Gyrophaena (p. 

1. bagfodsled ikke tydeligt længere end 2. led. 

kende 3,0—4 SAUL ESS 08 7. SS (p. 

1. bagfodsled tydeligt længere end 2. led, i modsat 

fald mindre, 2,3—2,5 mm (Pachygluta)...... 

3. følehornsled tydeligt længere end 2. led. Pro- 

hotum uden sidebørster ...:... 11,-Enuryisal(p: 

as talfhørnsled ikke længere end 2. 5 228 en ds 

3. følehornsled tydeligt kortere end 2. Pronotum 

tydeligt over !/, gang bredere end langt, uden 

sidebørster. Længde 1,5—2 mm ... 3. Cyphéa (p. 

3. følehornsled (hos de danske arter) ca. så langt 

som 2. Pronotum ikke over 1!/, gang bredere 

end langt, med korte sidebørster. Længde 2,3— 

0 ra RI KAARE RENEE 

Bagkroppen ikke udvidet bagtil (fig. 66, p. 75). 

1. bagfodsled tydeligt længere end 2. 

9…Leptiusa: (p: 

Bagkroppen tydeligt udvidet bagtil (fig. 68, p.77). 

1. bagfodsled næppe længere end 2. 

10, Pachygluta (p. 

66). 

13: 

73). 

76). 
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1. Encéphalus Westw. 

Let kendelig fra alle vore andre rovbilleslæg- 

ter-.ved den ejendommelige form. Hovedet ret 

” | bredt, - følehornene med 6-leddet kølle, 3. led 
Kortere: og meget tyndere end 2. Kæbepalpernes 

…—endétled meget tyndt, sylformet, kortere end det 

: næstsidste: Læbepalperne 2-leddede. Pronotum 

. mindst; 2 al, gang så bredt som langt, bredest 

—. bagtil. ”Vingedækkerne korte, langs sømmen ca. 

"så lange som pronotum, tilsammen mindst dob- 

" belt så brede som lange, bagranden ikke indbuet 

indenfor baghjørnerne. Bagkroppen på oversiden 

fladt udhulet, med højt opstående siderande, på 

undersiden højt hvælvet. Mellemhofterne ret 

langt adskilt fra hinanden. Mellem- og bagskin- 

nebenene svagt indadkrummede, 1. bagfodsled 

rigeligt så langt som 2. 

Dyret kan bøje bagkroppen helt frem over 

forkroppen og dække denne, og ligner da i 

denne stilling overfladisk en lille Agathidium. 

1. E. complicans Westw. (fig. 13). Sort, pronotums 

bagrand og vingedækkerne mod sømmen ofte lysere, føle- 

horn og ben rødgule. Oversiden kun meget spredt og utydeligt 

behåret, i bunden med fin, netmasket mikroskulptur, bort- 

set fra hovedets svage og spredte punktur ikke punkteret. 

Længde 1,8—2,2 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand i midten med to korte tæt- 

stillede tænder og på hver side med en længere tand. 

Udbredt, men sjælden (J, Ø). Af findesteder kan anføres: 
Draved skov, Esbjerg, Horsensegnen, Randers, Ålborg; 

Odense, Christianssæde, Høje-Møen, Ledreborg, Bognæs, 
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Boserup og mange steder i Nordsjælland. På halvfugtig skov- 
eller mosebund, under løv og mos, ved svampe og i opskyl; 

undertiden ved ketsning. Især forår og efterår. 

Fig. 13. Encephalus complicans 2. x 28. 

2. Gyrophaena Mann. 

Oversiden nøgen eller fint og meget spredt 

behåret, oftest blank, hyppigt med netmasket 

mikroskulptur, der varierer hos de forskellige 

arter, undertiden også noget indenfor samme 

art, og som er af betydning for bestemmelsen. 

Hovedet (fig. 14) enten (underslægt Gyrophaena 

s. str.) tværbredt, med stærkt fremstående øjne 

og bag disse stærkt tilsmalnet eller (under- 

slægterne Phaenogyra og Agaricochara) mindre 

bredt, med mindre stærkt fremstående øjne og 
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bag disse kun svagt tilsmalnet. Følehornene med 

7-leddet kølle, 3. led tyndere og kortere end 2. 

Kæbepalpernes endeled meget tyndt, sylformet, 

kortere end næstsidste led. Læbepalperne 2-led- 

dede. Tungen simpel eller (underslægt Agarico- 

chara) i spidsen spaltet. Pronotum bredt, med 

mere eller mindre rundede sider og afrundede 

for- og baghjørner. Vingedækkerne med tydelige 

skuldre, bagranden ikke eller kun meget svagt 

indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkroppens 

underside ret hvælvet. Mellemhofterne ret langt 

adskilt fra hinanden. Benene tynde, 1. bagfods- 

led lidt længere end 2. 

Flere af arterne varierer stærkt og er for hun- 

nernes vedkommende meget vanskelige at be- 

stemme. Hannens sekundære kendemærker på 

5. og 6. frie rygled frembyder for nogle arter go- 

de kendetegn (se fig. 15—34, p. 34—35). Afgørende 

skelnemærker viser hannens parringsorgan (se fig. 

35—55, p. 36—37), som derfor bør udpræpareres 

på de vanskelige arter, således at penis adskilles 

fra paramererne. Ved undersøgelsen af penis 

må det bemærkes, at den hos flere arter, navnlig 

G. congrua og de nærstående, på oversiden har 

et fremspring (i det følgende betegnet som 

»processus«), der kan skydes ud og ind, således 

at penis får et forskelligt udseende, eftersom 

processus træder mere eller mindre frem (se 

fig. 51). Udskydeligheden kan konstateres under 

præparationen ved at give peniskapslen et let 

tryk. For at iagttage penisformen, der ofte er 
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forbløffende specialiseret, må man betragte orga- 

net både fra siden og fra oven; dette gælder 

navnlig processus. Som regel er de forskellige 

arters organ dog straks kendeligt fra siden, og 

de nedenstående tegninger viser penis set fra si- 

den og kun for et par vanskelige arter (G. con- 

grua og hanseni) tillige processus (og under 

denne penisspidsen) set fra oven. Det er prak- 

tisk at adskille hannens 6. frie rygled fra bag- 

kroppen og klæbe det særskilt op, hvorved ken- 

detegnene på leddets bagrand bliver lettest at 

iagttage. En særlig oversigt over hannerne i 

underslægten Gyrophaena s. str. gives nedenfor 

p. 42. 

Arterne lever både som larver og fuldvoksne 

dyr i svamp og ernærer sig antageligt af svampe- 

væv De fleste arter træffes i mange for- 

skellige svampearter, men nogle synes dog at 

foretrække en eller nogle få bestemte svampe- 

arter. De foretrækker friske svampe og træffes 

her hyppigt i meget stort antal, ofte flere arter 

i samme svamp. F. eks. i den store Polyporus 

squamosus, der især træffes på gamle asketræer 

eller -stubbe, kan man undertiden finde Gyro- 

phaenaer i hundredvis, hørende til flere forskel- 

lige arter (såsom G.nana, gentilis, fasciata, 

bihamata og manca), og også i paddehatte træffes 

ofte Gyrophaenaer massevis. Undertiden forekom- 

mer larver og voksne dyr samtidig i svampene. 

Arterne kan bøje bagkroppen frem over for- 

kroppen og derved næsten dække denne. 
Victor Hansen ; Rovbiller., III, 3 
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Fig. 15—34. Gyrophaena Jå. 6. frie rygled, hos G. joyioides tillige 

sidste rygled (fig. 27). 



35 

Foo ) , NE RE dr" TE 

in 25 deg! 

24 w!lliamsit 

00 0 9 HED 

27 joyioides 
26. Joyioides 

in / un Be SE 

8 lucidula 29. Power: 

| 000 000 Å / 

30. minima 31. manca 

0 | Q 0 | 0 VE nras EVO ORK Or MOE eN j 

34% bolett 
33: poøltta 

32. sfric!ula 



Fe 
B8nLEE 

dula 

FT affiats 

35. pulchella 

39, rana 

40. gentilis 

41. fas crala 

36. obsolela 

Fig. 353—55. Gyrophaena. Penis set fra siden. Fig. 43 og 44 tillige 

penisspidsen set fra oven (med processus øverst). Fig. 51: til venstre 

med mindre, tilhøjre med mere fremstrakt processus. 
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Oversigt over arterne. 

(Jfr. oversigten over hannerne nedenfor p. 42). 

1. Hovedet meget bredere end langt, med stærkt 

fremspringende øjne og bag disse stærkt til- 

smalnet 10 18, BB) 2 VS 2 5 TEE LORS RER væ 

Hovedet ikke eller kun lidt bredere end langt, 

med mindre stærkt fremspringende øjne og bag . 

disse svagere tilsmalnet (fig. 14, a)........ FARE 

& sfrielela 

Z b. bihamata 

Fig. 14. Gyrophaena. Hoved. 

2. Følehornene slanke, 5.—10. led ikke eller kun svagt 

ERE DETS 5 or ME SD KER DT Mrs SEES NE ad 

Følehornene mindre slanke og kortere, 5.—10.led 

UTEN Fo brede  DE LSKON SANSER SYN ERE 6. 

3. Pronotum sort, med bredt afsat bagrand. Føle- 

hornene brunsorte med gul rod. Vingedæk- 

kerne groft kornede, med svag mikroskulptur. 

Hoved og pronotum uden tydelig mikroskulp- 

tur. Længde 2,552 77 ma 0 EEN ASTA IEG nitidula. 

Pronotum lysere, med smallere afsat bagrand. 

Følehornene brune eller gule. Vingedækkerne 

enten med grov, men flad punktur eller med 

fin punktur, i det højeste mod baghjørnerne 

HOL. KOTBeEde 1 12 SEES ER aA NE ER AAN GENEREDE 4. 
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Vingedækkerne med grov, men flad punktur og 

kraftig mikroskulptur. Følehornene brunlige 

med lysere rod. Længde 1,5—2 mm .... 2. affinis. 

Vingedækkerne med fin punktur og meget sva- 

gere mikroskulptur. Følehornene gule ....... DB: 

Større, 2,4—2,7 mm. Følehornene længere 1. pulchélla. 

Mindre, 2—2,2 mm. Følehornene kortere.. obsoléta. 

Oversiden omtrent ensfarvet brunsort eller mørke- 

brun, følehornene gule. Pronotum med spredt, 

ret kraftig punktur, uden to tydelige længe- 

punktrækker. Vingedækkerne temmelig kraftigt 

og tæt kornede. Forkroppen med tydelig mikro- 

skulptur. Længde 1,3—1,4 mm ....... 15. månca. 

Oversiden -delvis. rødlig. eller. brunrød. . 5; 2 

Bagkroppen ensfarvet sort. Hoved og pronotum 

sorte, med kun svag og utydelig mikroskulptur. 

Følehornene brunsorte med gul rod. Vingedæk- 

kerne yderst fint og spredt, næppe synligt kor- 

nede, ikke indstukket punkterede. Længde 1— 

ER re se ele knserkt. ak 12. lucidula. 

Bagkroppen fortil rødlig; i modsat fald (joyi og 

joyioides) større, 1,5—2,2 mm, med tydelig 

mikroskulptur på hoved og pronotum og med 

indstukket -punktur. på vingedækkerne…..…....… 8. 

Vingedækkerne med tæt og kraftig indstukket 

punktur, kun mod baghjørnerne  kornede. 

ES MR ale helende 9. 

Vingedækkerne enten med fin indstukket punktur 

ENE 0 As eres eres 10. 

Forkroppen uden eller med yderst svag og utyde- 

lig mikroskulptur. Pronotum sort med lys bag- 

rand, siderne stærkt rundede. 4. følehornsled 

ERE 3 sag role Ferier mole ss nåna. 

Forkroppen med fin, men tydelig mikroskulptur. 

Pronotum sortbrunt eller brunt, med svagere 

rundede sider. 4. følehornsled ca. så langt som 

SE ETTER 4 gentilis. 
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Mindre, 1—1,3 mm. Pronotums punktur langs 

midten ikke ordnet i 2 længdepunktrækker. 

Vingedækkerne spredt og fint kornede, uden 

indstukket punktur. Pronotum rødgult, følehor- 

nene gule, næppe mørkere mod spidsen 14. minima. 

Større, 1,5—2,3 mm. Vingedækkerne kun kornede 

mod baghjørnerne, indad mod sømmen som 

regel med fin, astekket punk bar IE ED 11: 

Pronotums punktur langs midten ikke ordnet i 

2 længdepunktrækker. Vingedækkerne ret tæt 

punkterede. Hovedet med meget kraftige, for- 

holdsvis talrige punkter. Længde 1,4—1,7 mm 

13. poåweri.: 

Pronotums punktur langs midten ordnet i 2 ofte 

noget uregelmæssige eller ufuldstændige længde- 

puuktrækker, Længde "1353 SIS ERE 12, 

Hovedets og pronotums mikroskulptur meget 

udvisket, yderst svag og utydelig, overfladen 

derier meget BENE ES 7 SEND AG 10. williamsi. 

Hovedets og pronotums mikroskulptur tydelig, 

omend undertiden Mere KULLER FINESSER 13: 

Vingedækkerne med meget svag og utydelig mikro- 

skulptur og tydeligt, omend meget fint, indstuk- 

ket punkterede. Følehornene sortbrune med lys 

rod, 7.—10. led ikke over /, gang bredere end 

lange Bens 2-32 STS NÅR 5 9. munsteri. 

Vingedækkerne med tydelig mikroskulptur. 

Længde EDER ESS SMEDEN IEEE 14. 

7.—10. følehornsled over !/, gang bredere end 

lange. Vingedækkerne tydeligt, omend meget 

fint, indstukket punkterede, mod baghjørnerne 

kun yderst svagt og utydeligt kornede 7. céngrua. 

7.—10. følehornsled i det højeste ca. !/, gang bre- 

dere end inge FS LEJDE ENE, GEDE, SSRI 15. 

Større, 2—2,2 mm. Den kornede punktur på 

vingedækkerne ud imod baghjørnerne yderst 

it:-0R spredt 70 RE sa ER SIOE KERES 5, faret 
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Mindre, 1,5—2 mm (joyioides dog 1,5—2,2 mm). 

Den kornede punktur på vingedækkerne ud : 

imod baghjørnerne mindre fin og spredt...... 16. 

Rygleddene rødgule, som regel kun 4. og den for- 

reste del af 5. frie led mørke. Pronotum rødligt 

HE EN 214 a RENEE NES SR ERE ERE SEERE E BE 7, 

Rygleddene sorte eller sortbrune, som regel i det 

højeste 1. og 2. frie led og bagkropsspidsen 

ksere: Pronotum sort eller sortbrunt 223.29. 18. 

9. og 10. følehornsled ca. 7/, gang bredere end 

lange. Pronotums sider i midten næppe eller 

kun meget.svagt rundede 230.00 Es, 83. hånseni. 

Jos 10 følehornsled kunca.… "/,: bredere. end 

lange. Pronotums sider temmelig jævnt run- 

ERE ARDEN SA Se Rs 6. bihamåta. 

Følehornene brunsorte med gul rod........ 14. jFoyi; 

Følehornene: gulbrune:med "gul rod......22. joyioides. 

Hoved og pronotum med enkelte fordybede punk- 

ter, på pronotum ordnede i 2 mere eller mindre 

krsele længdepunktrækker 4 2 LL 320 FØDTE 20. 

Hoved og pronotum uden fordybede punkter, der- 

mel undertiden kornede 222) SUSER LER 21. 

Større, 1,3—1,5 mm. Vingedækkerne indad mod 

sømmen meget fint kornede. 5.—10. følehornsled 

SETE fværbrede DES EETEG 16: 'strictula. 

Mindre, 1,2—1,3 mm. Vingedækkerne indad mod 

sømmen ret kraftigt kornede. 5.—10. følehorns- 

uk slærkere tværbrede 50880 eres dk polita. 

Pronotum ret fint, men tydeligt kornet, kun lidt 

smallere og kortere end vingedækkerne. Over- 

siden mørk. Længde 0,7—1 mm....... SÆFholeti 

Pronotum næppe synligt kornet, meget smallere 

og kortere end vingedækkerne. Oversiden lysere. 

BE 11 13 ERR 18. latissima. 
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Oversigt over hannerne i 1. underslægt 

Gyrophaena s. str. 

5. frie rygled simpelt eller bagtil med en midt- 

knude (fig. 15 og 17), men ikke med en tvær- 

række af 4 ler; 0) Ko SS ERE å: 

5. frie rygled bagtil med en tværrække af 4 eller 

6 se LES: He, MØN: KUKKES Sas 7 SE, ADNGE Bb: 

6. frie rygleds bagrand uden eller i det højeste med 

2 yderst korte fremspring (fig. 16)...... . obsoléta. 
6. frie rygleds bagrand med 2 tydelige tænder (fig. 

158177 28 OS Sia ae FENDER 3: 

5. frie rygled i midten med en knude (fig. 15 og 17) 4. 

5. Frie "Fyre "Spel IS ERE RESEN Fee o« 

5. frie rygled med en hesteskoformet knude, 6. 

leds tænder brede og ret korte (fig. 15) 1. pulchélla. 

5. frie rygled med en rund knude, 6. leds tænder 

lange: og-smalle (HEIN Sorgen 2. s0ffinss 

Følehornene brunsorte med lysere rod. Vingedæk- 

kerne brungule med sort tegning. Penis se fig. 49 

12. Tuefduls; 

Følehornene gule. Vingedækkerne sortbrune eller 

brmmner: Penissse he SDN lee Fe 15ymned 

5.—10. følehornsled ikke eller kun svagt tvær- 

brede. Pronotum sort. Længde 2,5—2,7 mm. 

6. frie rygleds bagrand med 2 lange sidetænder 

og mellem disse 4 yderst korte tænder (fig. 18) 

| nitidula. 

5—10. følehornsled tydeligt tværbrede. 6. frie ryg- 

leds bagrand som regel med kun 2 eller 4 tænder ES 

6. frie rygleds bagrand med 2 tænder (fig. 21, 22, 

25 og 28) 1137550. 55 VORE Rade BR 8. 

6. frie rygleds bagrand med 4 (eller undtagelsesvis 

flere) Fan … .… 5 SEN RE Lors SENE JO AEG 

6. frie rygleds tænder korte og meget brede og 

stumpe, kun kort adskilt fra hinanden ved en 

halvrund indskæring (fg. 21)... 5, 0001812. 
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6. frie rygleds tænder mindre brede, indskæringen 

mellem dem bredere, i bunden næppe buet (fig. 

ES SON ESSENS Sl ag BSA Sorg %; 

6. frie rygleds tænder lange og smalle (fig. 22) 

6. bihamåta. 

6. frie rygleds tænder kortere og bredere (fig. 25 

TT manerer EET DER ENGE SUN SAs GENE Hø ST SEERE S SE MERALS 10. 

6. frie rygleds tænder kortere adskilt fra hinanden 

hr 25); sidste. rygled: simpelt 72. 4% 4 11. jovi 

6. frie rygleds tænder længere adskilt fra hinanden 

(fig. 26), sidste rygled stærkt nedadbøjet, dets 

bagrand med en trekantet eller buet indskæring 

og en kort tand på hver side (fig. 27) .... joyioides. 

Penis uden vedhæng lige bag spidsen (fig. 39, 40 

RS rt KEDE MER MANS Br se 12. 

Penis lige bag spidsen med et fint, tyndt børste- 

stagtigt vedhæng (fig, 43, 44, 45, 50 og 51)..... 14. 

Penis med et langt, på midten slynget, børsteagtigt 

BEES HS AG) SLA LENS ENE 10. williamsi. 

Penis uden sådant vedhæng (fig. 39 og £: | 3 MS relnene 13: 

FR jævnt tilspidset (fr 39) 033 ad eg 3 nå 2. 

Penis mod spidsen stærkt udvidet, skråt afstudset 

Se renee anale aa Agentilis: 

Det børsteagtige vedhæng udgår ikke fra selve 

penisspidsen (organets underste del, set fra siden) 

men fra et særskilt parti ovenover denne; spids- 

partiet af processus set fra siden støvleformet 

SEER, KREA KER 13. påweri 

Det børsteagtige vedhæng udgår fra oversiden af 

Selve penisspidsen (fig. 43, 44, 45 og 51)... 15. 

Mindre 1—1,3 mm. 6.frie rygleds sidetænder 

lange og smalle, midtertænderne smalle og tem- 

BE ASE (Hø 5. SERIE 14. minima. 

Større, 1,5—2,3 mm. 6. frie rygleds sidetænder 

FEE NEON HE TA3V as SEE aa 16. 

Processus på penis, set fra oven, bredt udvidet 

ENE (HE ST. Bas URE EL AEG 8. hånseni.. 
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Processus på penis set fra oven, smal, simpel 

(ha. ASS SSR RESET 3 ERR REDE BSN SPRRSE SER id: 

17. 'Processus.: på penis, sét fra siden, omtrent ref 

spidspartiet af penis kortere" (fig. 43) :.… 7. Congrua: 

Processus på penis, set fra siden, noget krummet, 

spidspartiet af penis længere (fig. 45) ..' 9%. munsteri. 

1. underslægt Gyrophaena s. str. 

Hovedet meget bredere end langt, med stærkt 

fremspringende øjne og bag disse stærkt tilsmal- 

net (fig. 14, b). Tungen uspaltet. 

T. sruppe. 

Følehornene slanke, 6.—10. led ikke eller kun 

svagt tværbrede. | 

1. G. pulchélla. Heer. "Blandt gruppens arter” kendelig 

ved betydelig størrelse, lys farve, lange, gule følehorn, meget 

svagt og udvisket mikroskulptur på forkroppen og yderst 

fin og spredt, kun mod baghjørnerne tydelig punktur på 

vingedækkerne. Rødgul, pronotum rødligt, hovedet brunsort 

eller brunt, vingedækkerne bleggule, baghjørnerne og bag- 

randen samt et tværbånd på bagkroppen foran spidsen 

mørke, følehorn og ben gule. Følehornenes 5. led betydeligt, 

6. led lidt længere end bredt. Pronotum bredest langt foran 

midten, bagud tydeligt tilsmalnet, med næppe rundede sider, 

langs midten med to længderækker af ganske få større 

punkter. Bagkroppen lidet bred, jævnt tilspidset. Længde 

2,4—2,7 mm. 

åg: Rygleddene næppe punkterede, 5. frie led bagtil i 

midten med en hesteskoformet, fortil åben knude, 6. leds 

bagrand i midten med en indskæring og på hver side af denne 

en ret kort og bred, buet tand, bunden af indskæringen ofte 
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med et par fremspringende små knuder (fig. 15). Penis se 

fe:35. 

&SRysleddene. fint: punkterede,. de forreste spredt, .de 

bageste tættere. i 

Sjælden, men meget udbredt (J, Ø). Af findesteder kan 
anføres: Haderslevegnen, Gram, Munkebjerg, Fredericia, Ene- 
mærket ved Horsens, Marselisborg skov, Hinnerup; Sundby 

Storskov, Sorø, Charlottenlund skov, Furesøparken, Strødam. 
I svampe bl.a. i Clitocybe odora, Tricholoma nudum og 
Hypholoma fasciculare. Aug.—okt. 

I[G. obsoléta Ganglb. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved lidt ringere størrelse, lidt 

kortere følehorn, hvis 5. led kun er lidt længere end bredt, 

og afvigende kønskarakterer. Længde 2—2,2 mm. 

å- Rygleddene: næppe: punkterede, 5. frie led -uden eller 

med en yderst svagt antydet, rund knude, 6. leds bagrand 

noget varierende, i midten bredt, ofte noget uregelmæssigt 

indbuet og på hver side med en yderst kort, ofte forsvunden 

tånd (fg.'16). Penis se. fig. 36. 

CQ: Rygleddene kun yderst fint og spredt punkterede. 

Denne art, der bl.a. er fundet i Osloegnen, men ellers 
kun langt sydligere i Europa (f. eks. Østrig), kunne muligvis 
træffes også hos os. I svampe.] 

2. G. affinis Sahlb. (fig. 56). Blandt gruppens arter let 

kendelig ved den tydelige mikroskulptur på forkroppen, navn- 

lig vingedækkerne, og disses grove, flade punktur. Brungul 

eller brunrød med sort hoved, vingedækkerne mod baghjør- 

nerne og et tværbånd foran bagkropsspidsen oftest mørkere, 

følehornene brunlige, deres rod og benene gule. Pronotum 

med svagt rundede sider, langs midten med to, ofte utydelige 

punktrækker. Vingedækkernes punktur spredt, grov, men 

flad, mod baghjørnerne kornet. Bagkroppen jævnt tilspidset. 

Længde 1,5—2 mm 

åg: 5. frie rygled bagtil i midten med en rund knude, 

6. leds bagrand i midten med en indskæring og på hver side 

al'denne en. lang tand (fig. 17). Penis se fig. 37. 
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Meget almindelig (J, Ø, B). I mange forskellige svampe, 
f. eks. Collybia platyphylla, Russula foetens, Hypholoma fas- 
ciculare, Polyporus squamosus og P. sulphureus. Juli—okt. 

Denne let kendelige art er vor almindeligste Gyrophaena- 
art, og alle tvefarvede Gyrophaena-eksemplarer af størrelse 

Fig. 56. Gyrophaena affinis g. x 30. 

1,5—2 mm bør straks med henblik på denne art undersøges 
med hensyn til følehorn og vingedækkeskulptur, for at man 
kan undgå unødigt tidsspilde med præparation. 

[G. nitidula Gyll. Blandt gruppens arter let kendelig ved 

betydelig størrelse, bred krop, mørke følehorn, sort, ikke 

mikrochagrineret pronotum og kraftigt kornede vingedækker. 

Sort, vingedækkerne rødgule eller brungule, omkring scutel- 

lum og mod baghjørnerne sorte, bagkropsspidsen og, helt 
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eller delvis, de forreste frie rygled lysere, følehornene brun- 

sorte, deres rod og benene gule. Pronotum bredt, med run- 

dede sider og langs midten to, ofte utydelige punktrækker. 

Vingedækkerne forholdsvis korte, svagt mikrochagrinerede. 

Længde 2,5—2,7 mm. 

Øg: 5. frie rygled bagtil med en tværrække af 6 småkorn, 

6. leds bagrand i midten med en bred indskæring og på hver 

side af denne en lang tand, bunden af indskæringen med 

4 småtænder (fig. 18). Penis se fig. 38. 

Denne art, der bl.a. er fundet i Skåne, kunne muligvis 

træffes også hos os. I svampe i skovegne.] 

2. gruppe. 

5.—10. følehornsled tydeligt tværbrede. Prono- 

tum langs midten med to, ofte noget uregelmæs- 

sige eller ufuldstændige punktrækker, der bagtil 

hver begynder i et stort punkt, udenfor punkt- 

rækkerne kun med meget spredte punkter. 

3. G. nåna Payk. Denne og den følgende art adskilles 

fra gruppens andre arter ved vingedækkernes kraftige og 

tætte indstukne punktur og er iøvrigt kendetegnede ved 

bred krop og ret betydelig størrelse. Hoved og pronotum 

sorte, vingedækker og bagkrop rødgule, de førstes baghjørner 

og et tværbånd foran bagkropsspidsen mørke, følehornene 

brungule, deres rod og benene gule. Følehornenes 6.—10. led 

mindst "/, gang bredere end lange. Pronotum ca. ”/, bredere 

end langt. Vingedækkerne brede. Bagkroppen bred, ret kort 

tilspidset. Længde 1,83—2,3 mm. 

Øg: 5. frie rygled bagtil med en tværrække af 6 længde- 

korn, 6. leds bagrand i midten med 2 tætstillede korte tænder 

og på hver side med en længere tand (fig. 19). Penis se fig. 39. 

Almindelig (J, Ø). I svampe, bl. a. i Armillaria mellea, 
Hypholoma fasciculare og Polyporus squamosus. Især om 
efteråret. 
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4. G. gentilis Er. Nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved de i oversigten anførte kendemærker 

samt ved knapt så kraftige følehorn og gennemgående lidt 

lysere farve. Længde 2—2,3 mm. 

åg: 5. og 6. frie rygled omtrent som hos den foregående, 

dog er tænderne især ydertænderne på 6. leds bagrand noget 

længere (fig. 20). Penis meget karakteristisk, stærkt afvi- 

gende fra alle de andre arters (fig. 40). 

Udbredt og vistnok ikke ret sjælden (J, Ø). I svampe, 
f. eks. Collybia platyphylla, Hypholoma fasciculare, Pleurotus 
ulmarius og Polyporus squamosus. Maj—nov. 

5. G. fasciåta Marsh. (laevipénnis auct.). Blandt grup- 

pens arter kendetegnet ved betydelig størrelse, tydeligt 

mikrochagrineret forkrop, kun meget svagt rundede sider på 

pronotum og ved, at vingedækkerne i det højeste er yderst 

fint indstukket punkterede og mod baghjørnerne kun meget 

svagt og spredt kornede.”) Rødgul, hovedet og et tværbånd 

foran bagkropsspidsen mørke, pronotum rødbrunt eller sort- 

brunt med lidt lysere bagrand, vingedækkerne ofte mørkere 

mod baghjørnerne, følehornene brunlige, deres rod og benene 

gule. Følehornenes 4. led som regel lidt længere end hos de 

nærstående, ofte lidt længere end bredt, de ydre led kun 

lidet tværbrede, endeleddet forholdsvis langt, ca. så langt som 

9. + 10. led. Pronotum ikke ret stærkt hvælvet. Vingedæk- 

kerne meget flade. Længde 2—2,2 mm. 

g: 5. frie rygled bagtil med en tværrække af 4 eller 6 

korn, 6. leds bagrand i midten med en lille halvrund udskæ- 

ring og på hver side af denne et bredt stumpt fremspring 

(fig. 21). Penis meget karakteristisk, sabelformet, stærkt af- 

vigende fra alle de andre arters (fig. 41). 

1) Det er urigtigt, når det i litteraturen ofte anføres, at 
G. fasciata har næsten glatte vingedækker. Der forekommer vel 
eksemplarer, der næsten helt mangler indstukne punkter på vinge- 
dækkerne, men ofte har disse tydelig, omend yderst fin indstukket 
punktur. Derimod synes den kornede skulptur mod baghjørnerne 
altid at være yderst svag og spredt. 
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Udbredt og vistnok ikke ret sjælden (J, Ø, By). I svampe 
bl. a. Pleurotus, Armillaria, Lactarius turpis, Hypholoma 
fasciculare, H.lacrymabundum, H. hydrophilum og Poly- 
porus squamosus. Marts, juni—sept. 

6. G. bihamåta Thoms. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved lidt ringere størrelse, lidt mindre bred 

krop, gennemgående lidt kortere 4. led og endeled på føle- 

hornene, lidt stærkere rundede sider af pronotum, hvis bag- 

hjørner derfor er mere afrundede, og lidt stærkere og tættere 

korn mod baghjørnerne på vingedækkerne, der er lidt mindre 

flade. Som regel er følehornene lidt mørkere og pronotum 

lidt lysere, oftest brunrødt. Længde 1,5—2 mm. 

å: 5. frie rygled bagtil med en tværrække af 4 eller 6 korn, 

6.leds bagrand med en bred indskæring og på hver side af 

denne en lang, let indadbøjet tand (fig. 22). Penis meget 

karakteristisk og let kendelig (fig. 42). 

Udbredt og vistnok ikke ret sjælden (J, Ø, B). I mange 
forskellige svampearter, f. eks. i Pluteus cervinus, Russula 
alutacea og andre Russula-arter, Hypholoma fasciculare, 
Pleurotus ulmarius og Polyporus squamosus. Juni—sept. 

kl consrua. Er. (fasciåta . Strand… 1935, .munsteri 

Wusthoff partim). Blandt gruppens arter kendetegnet ved 

tydeligt mikrochagrineret forkrop, korte, mod spidsen sort- 

brune følehorn, hvis 7.—10. led er over !/, gang bredere end 

lange, svagt rundede sider på pronotum og meget fint ind- 

stukket punkterede, mod baghjørnerne kun spredt og meget 

svagt kornede vingedækker. Rødgul, hovedet, vingedækkerne 

mod baghjørnerne og et tværbånd foran bagkropsspidsen 

mørke, pronotum brunrødt eller rødbrunt. Følehornenes ende- 

led kortere end hos G. fasciata. Pronotum rigeligt ”/, gang 

bredere end langt. Længde 1,5—2 mm. 

åd: 5. frie rygled bagtil med en tværrække af 6 korn, 

7. leds bagrand i midten med 2 (yderst sjældent med 3 eller 

4) tætstillede korte tænder og på hver side med en noget 

længere, oftest ret bred tand (fig. 23). Penis se fig. 43. 

Victor Hansen; Rovbiller. 1IL Å 
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Denne og de to følgende arter er de vanskeligste i slægten, 

og hannernes parringsorgan bør altid udpræpareres. 

Arten adskilles let fra de to foregående ved tydeligt kortere 

følehorn med tydeligt stærkere tværbrede 7. —10. led, fra 

G. fasciata yderligere ved ringere størrelse og mørkere føle- 

horn med lidt kortere 4. led og kortere endeled og fra G. bi- 

hamata yderligere ved svagere rundede sider på pronotum 

og svagere korn på vingedækkerne mod baghjørnerne. 

Arten synes at være sjælden hos os (J, Ø). Sikre eksempla- 
rer foreligger hidtil kun fra Moesgård skov ved Århus (i 
antal i paddehatte, 19-20/), Sundby Storskov (i paddehatte, 
13/1 ) og Furesøparken (i -paddehatte under” gråner; ES 
I svamp, f. eks. i Hypholoma-arter, Pholiota-arter og Tri- 
choloma rutilans. I Sverige er den bl. a. fundet i tynde, hvide 
skivesvampe på vindfældet asp i selskab med G. gentilis, 
joyi og joyioides. Juni—okt. 

8. G. hånseni Strand. Yderst nærstående til den fore- 

gående og kun adskilt fra den ved, at følehornenes 7.—10.led 

er lidt mindre stærkt tværbrede og endeleddet ganske lidt 

længere, samt afgørende ved afvigende form af hannens 

parringsorgan. Længde 1,5—2 mm. 

Øg: 5. og 6. frie rygled som hos den foregående, 6. leds 

ydertænder dog oftest ganske lidt længere. Penis omtrent 

formet som hos den foregående, jfr. fig. 44, men processus 

på oversiden af penis er både set fra siden og navnlig fra 

oven helt anderledes formet. Af de to grene, i hvilke spidsen 

af processus, set fra oven, er delt, er den”venstre” (set frå 

roden) i spidsen forsynet med to yderst fine torne og den 

højre hvidlig, yderst svagt kitiniseret. 

Denne art, der muligvis har været overset, er antagelig 
sjælden (J, Ø). Sikre eksemplarer foreligger hidtil kun fra 
Moesgård skov ved Århus (nogle få stkr. i paddehatte, 29/, 52), 
Sundby Storskov (1 $ i paddehat, "Z/, 52) og Dyrehaven nær 
Fortunen (5 stkr. i paddehatte, 2!/, 44 og ””/, 46). Fra andre 
lande foreligger hidtil kun et enkelt eksemplar med ukendt 
findested. 

9. G. munsteri Strand (munsteri Wiusthoff partim). 

Nærstående til G. congrua, men adskilt fra den — såvel som 
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fra G.hanseni — ved, at hovedets og pronotums mikro- 

skulptur er svagere og lidt udvisket, vingedækkernes mikro- 

skulptur meget svagere og utydelig og følehornene lidt læn- 

gere, med mindre stærkt tværbrede 7.—10. led og lidt læn- 

gere endeled. Endvidere er den gennemgående lidt større, 

pronotum lidt mindre stærkt tværbredt, knebent ”/, gang 

bredere end langt, på siderne endnu svagere rundet, bredest 

langt foran midten, og vingedækkernes punktur som regel 

lidt tydeligere og ganske nær sømmen tættere. Længde 2— 

8. mm. 
Ø: 5. og 6. frie rygled omtrent som hos G. congrua, dog 

er 6. leds torne, især de midterste lidt længere. Penis omtrent 

formet som hos G. congrua, men navnlig processus tydeligt 

afvigende, se fig. 45. 

Arten adskilles fra alle gruppens andre arter undtagen 

G. nana, williamsi og lucidula ved forkroppens svagere, på 

vingedækkerne meget utydelige mikroskulptur. Fra G. nana 

adskilles den let bl. a. ved vingedækkernes meget fine punk- 

tur, fra G. williamsi let ved tydelig, omend svag mikroskulp- 

tur på hoved og pronotum og mørke, sortbrune følehorn og 

fra G. lucidula let bl. a. ved meget betydeligere størrelse, og 

lysere farve på pronotum og bagkrop. 

Vistnok sjælden (J, Ø). Sikre eksemplarer foreligger hidtil 
kun fra Haderslev (Ulfslyst og Christiansdal, &79/,, i padde- 
hatte i bøgeskov), Bygholm skov ved Horsens (”/,,) og 
Sundby Storskov (?Z/,). I svampe, bl. a. Gomphidius viscidus 
og Inocybe geophylla. Sommer og efterår. 

10. G. williamsi Strand (fasciåta Wusthoff nec Marsh.). 

Nærstående til G. congrua, men adskilt fra den såvel som fra 

alle gruppens andre arter undtagen G.nana og G. lucidula 

ved, at forkroppen helt eller næsten helt mangler mikroskulp- 

tur og derfor er meget blank. Ligner iøvrigt G. congrua, men 

er gennemgående lysere farvet, følehornene gule, kun mod 

spidsen ofte lidt mørkere, 7.—10. led ikke så stærkt tvær- 

brede og pronotums sider lidt stærkere rundede. Panden er 

forholdsvis flad og dens punkter fåtallige og forholdsvis fine. 

Pronotum som regel rødligt. Længde 1,5—2 mm. 
Ax 
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Øg: 5. og 6. frie rygled omtrent som hos G. munsteri (fig. 

24). Penis meget karakteristisk og stærkt afvigende fra de 

nærstående arters (fig. 46). 

Fra G.nana adskilles arten let bl. a. ved vingedækkernes 

meget fine punktur og lysere pronotum og fra G. lucidula let 

bl. a. ved meget betydeligere størrelse, og lysere følehorn, 

pronotum og bagkrop. 

Vistnok sjælden (J, Ø). Hidtil kun fundet i Moesgård skov 
ved Århus (1 $, 1?/, 52) og i Sundby Storskov (friskklækkede 
eksemplarer i antal i paddehatte, 12-11/, 52). I udlandet er 
arten bl. a. fundet i Armillaria mellea. Juli—sept. 

11. G. joyi Wendeler. Denne art er i normalt farvede, 

udhærdede eksemplarer betydeligt mørkere end gruppens 

foregående arter. Sort eller brunsort, vingedækkerne brun- 

gule, mod baghjørnerne brunsorte, de forreste rygled ofte 

rødlige, følehornene brunsorte, deres rod og benene gule. 

Forkroppen tydeligt mikrochagrineret. Følehornenes 7.—10. 

led ca. 7/, bredere end lange, endeleddet ret kort. Pronotum 

forholdsvis stærkt hvælvet, siderne svagt rundede. Vinge- 

dækkerne meget fint indstukket punkterede, mod baghjør- 

nerne temmelig kraftigt, lidet tæt kornede. Længde 1,5— 

1;5-mm: 

Øg: 5. frie rygled bagtil med en tværrække af 6' korn; 

6. leds bagrand i midten med en ret smal indskæring og på 

hver side af denne en ret kort og bred, trekantet tand (fig.25). 

Penis se fig. 47. 

Som nævnt adskiller arten sig ved mørkere farve fra grup- 

pens foregående arter, fra de 4 foregående tillige ved lidt 

kraftigere korn på vingedækkerne. Fra G. congrua afviger den 

yderligere ved mindre stærkt tværbrede ydre følehornsled, 

fra G. munsteri og G. williamsi yderligere ved forkroppens 

tydelige mikroskulptur og fra den sidstnævnte tillige ved de 

mørke følehorn. Fra G. lucidula adskilles arten let ved bety- 

deligere størrelse og forkroppens tydelige mikroskulptur. 

Udbredt og vistnok ikke ret sjælden (J, Ø, B). I svampe 
f. eks. Armillaria mellea, Collybia platyphylla, Russula alu- 
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tacea og Polyporus squamosus. Marts—sept., i antal i juni, 
juli og aug. 

[G. joyioides Wiissthoff. Yderst nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved, at følehornene er gulbrune 

med lysere rod, deres 7.—10. led ganske lidt mindre stærkt 

tværbrede og deres endeled ganske lidt længere samt afgø- 

rende ved hannens kønsmærker. Kroppens farve er oftest 

lidt lysere end hos den foregående, men dog mørkere end 

hos gruppens andre arter, undtagen G. lucidula. Prono- 

tums mikroskulptur er oftest lidt kraftigere end hos den 

foregående. Længde 1,5—2,2 mm. 

åg: 5. og 6. frie rygled omtrent som hos den foregående, 

dog er indskæringen på 6. leds bagrand gennemgående lidt 

bredere og tænderne gennemgående ganske lidt kortere 

(fig. 26). Sidste (8. frie) rygled bagtil stærkt nedadbøjet, dets 

bagrand i midten med en trekantet eller buet indskæring og 

en kort tand på hver side (fig. 27). Ved denne karakter adskil- 

ler artens han sig fra alle vore andre arters hanner. Penis 

se fig. 48. 

Fra G. bihamata, med hvilken arten har været forvekslet 

i udlandet, adskiller den sig, foruden ved den mørkere farve, 

ved svagere rundede sider på pronotum, fra G. munsteri, 

G. williamsi og G. lucidula ved forkroppens tydelige mikro- 

skulptur og fra G. congrua og hanseni ved mindre stærkt 

tværbrede 7.—10. følehornsled og lidt kraftigere korn på 

vingedækkerne mod baghjørnerne. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Holsten og i Sodermanland 
i Sverige, kunne muligvis træffes også hos os. Den lever i 
mange forskellige svampearter, f. eks. Collybia platyphylla, 
Pluteus cervinus, Clitoclybe odora, Pholiota mutabilis, 

Hypholoma-, Russula- og Lactarius-arter samt Polyporus 
squamosus. I Collybia platyphylla er arten i Østrig taget i 
alle larvestadier og friskklækkede biller i samme svamp, %/,. 
Ligesom flere af de andre arter forekommer den hyppigt 
sammen med andre Gyrophaena-arter, f. eks. i Polyporus 
squamosus.] 
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12. G. lucidula Er. Let kendelig ved ringe størrelse, sort 

hoved, pronotum og bagkrop, meget svag mikroskulptur på 

forkroppen, upunkterede, kun yderst svagt og spredt kornede 

vingedækker og mørke følehorn. Sort, vingedækkerne brun- 

gule, mod baghjørnerne og siderne sorte, følehornene brun- 

sorte, deres rod og benene gule. Hovedet med kun ganske 

få, ret fine punkter, følehornenes 7.—10. led ca. ”/, gang 

bredere end lange. Pronotum næsten dobbelt så bredt som 

langt, siderne ret svagt rundede. Vingedækkerne mod .bag- 

hjørnerne kun ret spredt og fint kornede. Længde 1—1,3 mm. 

åg: 5. frie rygled bagtil uden de 4 eller 6 sædvanlige, kraf- 

tige længdekorn, 6. leds bagrand i midten med en bred ind- 

skæring og på hver side med en lang, smal tand (fig. 28). 

Penis se fig. 49. 

Sjælden (J, Ø). Fredsted og Thomashus ved Haderslev, 
Elbæk strandskov, Marselisborg skov; Hanemose på Lolland, 

Rådmandshaven ved Næstved, Sorø, Dyrehaven (i padde- 
hatte ved foden af en eg og aftenketset ved det flade vandhul 
i nærheden af pilebuske), Rudeskov. I svampe bl. a. Pluteus 
cervinus. Maj, juni, sept., i antal ?2/,. 

3. gruppe. 

5.—10. følehornsled tydeligt tværbrede. Pro- 

notums midtparti med spredte punkter, der ikke 

er ordnede i 2 længdepunktrækker, og oftest med 

2 større, sidestillede punkter bagtil. Længde 1— 

1 son, 

13. G. påweri Crotch. Let kendelig fra de to følgende 

arter ved kraftig punktur på hovedet og tydelig, indstukket 

punktur på vingedækkerne, fra G. minima tillige ved bety- 

deligere størrelse og fra G. manca ved lysere farve og svagere 

mikroskulptur på forkroppen. Rødgul, hovedet, vingedæk- 

kerne mod baghjørnerne og et tværbånd foran bagkropsspid- 

sen mørkere, følehorn og ben gule. Forkroppen med meget svag 

og udvisket, på vingedækkerne meget utydelig mikroskulp- 
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tur. Følehornenes 4. led tværbredt, endeleddet ret langt. 

Pronotum ca. !/, gang bredere end langt, siderne kun svagt 

rundede. Vingedækkerne fint og temmelig tæt indstukket 

punkterede, kun henimod baghjørnerne svagt kornede. 

Længde 1,4—1,7 mm. 

å: 5 frie rygled bagtil med en tværrække af 4 (eller 6) 

korn, 6. leds bagrand i midten med 2 tætstillede tænder og 

på hver side af disse en lidt længere tand (fig. 29). Penis se 

fig. 50. 

Temmelig almindelig (J, Ø). I mange forskellige svampe, 
f. eks. Collybia platyphylla, Pluteus cervinus, Pholiota muta- 
bilis og Hypholoma fasciculare. Juni, aug.—okt. 

14. G. minima Er. Let kendelig ved den ringe størrelse, 

pronotums punktur og de fint og spredt kornede vingedækker. 

Ligner iøvrigt den foregående, men afviger fra den ved, at 

hovedets punkter er meget finere, følehornenes endeled kor- 

tere, pronotum over "/, gang bredere end langt og vingedæk- 

kerne uden indstukne punkter. Længde 1—1,3 mm. 

Øg: 5, og 6. frie rygled omtrent som hos den foregående 

(12730) Penis se fig. 51; 

Arten er mindre end alle underslægtens andre arter und- 

tagen G. lucidula, fra hvilken den let kendes bl. a. ved meget 

lysere farve. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø). Af findesteder kan 
anføres: Endrupholm, Marselisborg skov, Hinnerup skov, 

Vang skov; Tommerup, Rådmandshaven ved Næstved, Dyre- 
haven, Brøde skov, Storkevad. I mange forskellige svampe 
f. eks. Collybia platyphylla, Pholiota mutabilis, Hypholoma- 
arter og Polyporus squamosus. Maj—sept. 

15. G. månca Er. Let kendelig fra alle underslægtens 

andre arter ved den mørke farve, gule følehorn, pronotums 

punktur og de temmelig kraftigt og tæt kornede vingedækker 

uden indstukne punkter. Omtrent ensfarvet brunsort eller 

mørkebrun, vingedækkerne og bagkropsspidsen ofte svagt 

lysere, følehorn og ben gule. Forkroppens mikroskulptur tyde- 
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lig, kraftigere end hos de to foregående. Hovedets punktur 

ret fin. Pronotum rigeligt !/, gang bredere end langt, siderne 

svagt rundede. Længde 1,3—1,4 mm. 

Øg: 5. frie rygled bagtil uden de sædvanlige 4 eller 6 korn, 

6. leds bagrand på hver side med en tand (fig. 31). Penis 

meget karakteristisk og afvigende fra alle de andre arters 

(fg S2N 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Den træffes især i træ- 
svampe, f. eks. Polyporus squamosus, P. sulphureus og P. 
fomentarius, Daedalea (labyrintsvamp) quercina og gibbosa, 

men er også fundet bl. a. i Collybia platyphylla. Maj, juli— 
aug. 

2. underslægt Phaenogyra Muls. et Rey. 

Hovedet ikke eller kun lidt bredere end langt, 

med ikke ret stærkt fremspringende øjne og bag 

disse ikke ret stærkt tilsmalnet (fig. 14, a). Pro- 

notum med 2 tydelige længdepunktrækker eller 

jævnt, spredt kornet. Tungen uspaltet. 

16:-G. strictula: Er: (fig:57):" Forkroppen forholdsvis 

smal. Brunsort, vingedækkerne ofte lidt lysere, følehorn og 

ben gule. Hele oversiden med kraftig mikroskulptur og der- 

for lidet blank. Følehornenes 7.—10. led ca. ”/, gang bredere 

end lange. Pronotum ca. !/, gang. bredere end langt, med 

noget rundede sider, ad midten med 2, ofte uregelmæssige 

eller ufuldstændige længdepunktrækker. Vingedækkerne meget 

bredere end pronotum, bagud lidt udvidede, fint og spredt, 

mod siderne og baghjørnerne kraftigt og tættere kornede, 

uden indstukne punkter. Længde 1,3—1,5 mm. 

g: 5. frie rygled bagtil med en tværrække af 6 korn, 6. leds 

bagrand i midten med 2 korte tænder og. på hver side af 

disse med en længere tand (fig. 32). Penis se fig. 53. 

Fra den ligeledes mørktfarvede G. manca adskilles arten 

let bl. a. ved kraftigere mikroskulptur, smallere hoved og 

pronotum og mindre stærkt fremspringende øjne. 
ET 
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Almindelig (J, Ø, B). Især i træsvampe, navnlig Daedalea 
quercina (egens labyrintsvamp), men også i Daedalea på nåle- 
træsstubbe, Polyporus sulphureus og versicolor samt Pleu- 
rotus ulmarius. Den angives i England også at være fundet 
i Hypholoma fasciculare. 

Fig. 57. Gyrophaena strictula g..x 35. 

[G. polita Grav. Meget nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved, at gennemsnitsstørrelsen er lidt 

ringere, forkroppens mikroskulptur lidt mindre kraftig, føle- 

hornene lidt kortere og kraftigere, med lidt stærkere tvær- 

brede 7.—10. led og vingedækkerne indadtil mod sømmen vel 

svagere end udadtil, men dog temmelig kraftigt kornede. 

Såvel størrelsen som følehornenes bygning varierer betydeligt 

hos begge arter. Længde 1,2—1,3 mm. 

gr oNog 6-frie rygled omtrent som hos den fotegående, 

dog er kornene på 5.led meget finere og 6. leds tænder lidt 

kortere (fig. 33). Penis se fig. 54. 
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Denne art angives at være fundet i Hamburgegnen, og 
det er derfor muligt, at den kunne træffes også hos os. Den 
angives at leve i træsvamp, især måske Daedalea gibbosa, 
men også i D. quercina og Polyporus squamosus.] 

17. G. boléti L. Slægtens mindste art. Let kendelig ved 

den ringe størrelse og temmelig smalle og ligebrede krop, 

farven, pronotums manglende punktur, men tydelige kornede 

skulptur og de korte og smalle vingedækker. Brunsort eller 

mørkebrun, vingedækker og bagkropsspids ofte lidt lysere, 

følehorn og ben gule. Forkroppen med svag, noget udvisket 

mikroskulptur. 7.—10. følehornsled stærkt tværbrede. Pro- 

notum rigeligt !/, gang bredere end langt, siderne noget run- 

dede. Vingedækkerne temmeligt kraftigt og tæt kornede. 

Længde 0,7—1 mm. 

å: 5. frie rygled uden korn, 6. leds bagrand indbuet og på 

hver side med en kort tand, i midten af indbugtningen ofte 

med to yderst korte fremspring (fig..34).. Penis. se fig. 55. 

Hidtil kun fundet ved Sønderborg for mange år siden. 
På træsvampe, især Polyporus marginatus, undertiden også 
på Daedalea gibbosa. Juli—aug. 

3. underslægt Agaricochara Kr. 

Hovedet ikke eller kun lidt bredere end langt, 

med ikke ret stærkt fremspringende øjne og bag 

disse ikke ret stærkt tilsmalnet (jfr. fig. 14, a). 

Pronotum uden fordybede punkter, ikke eller 

kun yderst svagt og utydeligt kornet. Tungen 

spaltet i spidsen. 

18. G. latissima Steph. (laevicéllis Kr:). Kendelig ved 

den brede krop og farven samt ved, at hoved og pronotum 

er tydeligt mikrochagrinerede, upunkterede, det første uden, 

det sidste med kun yderst svage og utydelige, meget spredte 

korn. Brungul eller rødgul, hovedet og vingedækkerne mod 
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baghjørnerne mørkere, bagkroppen brunlig, dens spids og 

ofte rygleddenes bagrande lysere, følehornene brunlige, deres 

rod og benene gule. 7.—10. følehornsled noget tværbrede. 

Pronotum: ca. ”/,: bredere end langt, med temmelig: stærkt 

rundede sider. Vingedækkerne ret fint og tæt kornetpunk- 

terede. Længde 1—1,2 mm. 

åg: 5. frie rygled uden korn, 6. leds bagrand i midten med 

en yderst lille knude, på hver side af denne en ganske kort 

tand og yderst en lang tand. 

Hidtil kun fundet ved Haderslev, Eisbøl og i Skørping 
skov (1 stk. aug.). På træsvampe, især Daedalea gibbosa, 
undertiden også på Polyporus fomentarius, betulinus og 
zonatus. Aug.—okt. 

3. Cyphéa Fauv. 

Nærstående til den følgende slægt, men let 

adskilt fra den ved, at vingedækkernes bagrand 

indenfor baghjørnerne er ret dybt indbuet, og 

at kroppen er stærkere hvælvet. Hovedet trukket 

tilbage i pronotum omtrent til øjnenes bagrand. 

Pronotum ca. så bredt som vingedækkerne, bag- 

randen på hver side indenfor baghjørnerne tyde- 

ligt indbuet. 1. og 2. frie rygled ved roden med 

en tværfure, 6. led simpelt hos begge køn. Bag- 

føddernes 1. led ca. så langt som 2. + 3. led. 

Oversigt over arterne. 

FEER SORT JARLS TREN en ØRNE f:.ctrtula. 

Pronotums sider og den overvejende del af vinge- 

ERR brunede 14.52 ene te latiuscula. 

1. C. curtula Er. (fig. 58). Sort, følehornsroden og benene 

gulbrune, lårene oftest mørkere. Hovedet fint og tæt punk- 

teret, følehornene mod spidsen jævnt fortykkede, de næst- 
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yderste led omtrent dobbelt så brede som lange. Pronotum 

og vingedækkerne temmelig tæt og kraftigt kornet-punkte- 

rede, pronotum stærkt hvælvet, omtrent dobbelt så bredt 

som langt, bagud kun lidt, fremefter stærkere tilsmalnet, med 

ret stærkt rundede sider. Vingedækkerne langs sømmen gan- 

Fig. 58. Cyphea curtula. x 28. 

ske lidt længere end pronotum. Rygleddene med fin punktur 

og skælagtig skulptur. Længde 1,5—2 mm. 

gå: Hvert vingedække bag scutellum med en lille knude. 

5. frie rygled i midten med en kort længdekøl. 

Af denne art kendes hidtil kun et enkelt dansk eks. fra 
Luknam ved Holte (nedbanket d. ”2/, 37 af afhuggede poppel- 
grene sammen med nogle stkr. af en barkbille af slægten 
Trypophloeus Fairm.). I Sverige er arten især fundet i- asp 
under bark og i larvegange af træbukkene Xylotrechus 
rusticus L. og Saperda perforata Pall., af Trypophloeus-arter 

ten munde nn ne ERE 
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og af sommerfuglen Cossus ligniperda; i juni er den truffet 
løbende fremme i solskin på barken af en ringbarket, (øssEs= 
angrebet aspestamme. 

[C. latiuscula Sjøberg. Nærstående til den foregående, 

men let adskilt fra den bl. a. ved farven, bredere krop og 

kraftigere følehorn. Længde 1,5—2 mm. 

Arten er bl. a. fundet i Sydnorge og Mellemsverige. Den 
er især taget under granbark i larvegange af træbukken Te- 
tropium Kirby, aug.—okt.] 

AA Placusa Er: 

Kroppen mere eller mindre flad, med fin ned- 

liggende, i det væsentlige bagudrettet behåring. 

Hovedet bagtil lidt tilsmalnet, tindingerne korte. 

Følehornene med 7-leddet, ret svagt afsat kølle. 

Kæbepalpernes endeled tyndt, sylformet, meget 

kortere end næstsidste led. Læbepalperne 2-led- 

dede, tungen udelt. Pronotum tværbredt, bag- 

randen ofte svagt indbuet på hver side indenfor 

baghjørnerne. Vingedækkernes bagrand ikke 

eller næppe indbuet indenfor baghjørnerne. 1.— 

aslrie rygled ved roden med en især på 3. led 

svag tværfure, 5. led længere end de foregående 

led, 6. led hos $ med sekundære kønsmærker 

(fig. 59), der er vigtige for bestemmelsen, selvom 

de ofte varierer betydeligt indenfor samme art. 

Mellemhofterne kun ganske kort adskilt fra 

hinanden. Bagføddernes 1. led længere end 2. —+ 

i ied: 

Arterne lever under bark, især hvor der er barkbilleangreb, 
men søger også til træsaft, træsvamp og savspåner eller 
bark- og vedstumper af nyfældede træer. 
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Oversigt over arterne. 

1. Hoved og. pronotum helt-matte: AMU PERGRTSS 2 

Hoved og pronotum noget blanke 2. SEE EEG ds 

2. 3. følehornsled som regel tydeligt kortere end 2. 

led og ikke dobbelt så langt som bredt 1. depréssa. 

00 o o 

dl v så vov 

> REED 7) completa 

6 tachyporoides 

c depressa 

JR 

NE (te Far Va 
d. pumilio 

e alfrata 

Fig. 59. Placusa dg. 6. frie rygled. 

3. følehornsled ca. så langt som 2. led, ca. dobbelt 

så angst som BRS FSR KEN SES complanåta. 

3. Lidt større, 2—2,3 mm. Hannens 6. frie rygled se 

fig. SD; BORD 235 REE AFTES PSR RAR 4. 

Lidt mindre, 1,5—2 mm. Hannens. 6. frie rygled 

se. fig. 599, d OK & 15553437 Kroes sr KEE SEER 5. 

4. Hannens 6. frie rygled med længere tænder på 
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bagranden, se fig. 59,b. Penis bredere, se fig. 60a 

2. tachyporoides. 

Hannens 6. frie rygled med kortere tænder, se 

1859a. Penis smallere, se. fig. 60,b 3 incompléta. 

v-i 
"SA Lachypo- 6 . snCON7- 

roides pleba 

Fig. 60. Placusa. Penisspids. 

5. Vingedækkerne brunsorte eller mørkebrune. Han- 

mus 0 He rygled se fig. SØE. FESD atråta 

Vingedækkerne brune eller gulbrune. Hannens 

Re Fald se HE SOLE. SISSI. ST DDS pumilio. 

1. P. depréssa Måkl. (humilis Er., Joh.). Temmelig flad. 

Sort eller brunsort, vingedækkerne gulbrune, ofte mørkere 

mod roden og siderne, følehornene brune, deres rod og benene 

brungule. Hoved og pronotum matte, vingedækkerne temme- 

lig matte, bagkroppen blankere. Pronotum ca. Z/, bredere end 

langt, bagud svagt, men tydeligt tilsmalnet, tæt kornet- 

punkteret, med randet bagrand. Vingedækkerne flade, næppe 

eller kun meget lidt bredere end pronotum, tæt kornet- 

punkterede. Bagkroppen temmelig fint og temmelig tæt, 

bagtil lidt mindre tæt kornet-punkteret. Længde 1,7—2,2 mm. 

ZZ: 6. frie rygleds bagrand i midten med en blank knude 

og på hver side med en lang lidt indadkrummet tand; und- 

tagelsesvis findes der yderligere en lille tand på hver side af 

midterknuden (fig. 59,c). 

Meget sjælden (J, Ø). Christiansdal ved Haderslev, Fem- 
møller (under fyrrebark med barkbilleangreb); Søndergård 
skov ved Årup (Fyn), Strødam, skovene ved Hillerød (under 
granbark med angreb af Ips typographus L.). Juni, aug. I 
Sverige er den fundet under bark af døde, stående eller lig- 
gende, delvis brandskadede fyrre- og granstammer, især tal- 
rigt i april, okt. og nov. 
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[P. complanåta Er. Nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved, at størrelsen er gennemsnitligt ganske 

lidt betydeligere, 3. følehornsled længere, pronotum endnu 

fladere og lidt stærkere tværbredt, bagud lidt stærkere til- 

smalnet, så at siderne er lidt stærkere rundede og baghjør- 

nerne mere stumpe, samt ved, at 4. og 5. frie rygled er blan- 

kere og mere spredt punkterede. Længde 2—2,5 mm. 

åg: Som den foregående. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Hamburgegnen, kunne 
muligvis træffes også hos os. Under nåletræsbark. 

Artsspørgsmålet i depressa-complanata-gruppen synes ikke 

at-være.:afklaret.] 

2—P:tachypørofdes: Waltl. (fig: 61): Let-kendelig” fra 

de to foregående ved, at hoved og pronotum er temmelig 

blanke, pronotum temmelig stærkt hvælvet, vingedækkerne 

lidt blankere og mindre flade og bagkroppen lidt mindre 

blank, finere og, navnlig på 4. 

og 5. frie rygled, meget tættere 

punkteret samt meget tættere 

behåret. Farven omtrent som 

hos P. depressa. 3. følehornsled 

som regel tydeligt kortere end 

2. led. Pronotum og vingedæk- 

kerne lidt mindre tæt punk- 

.terede end hos P. depressa, 

pronotum fremefter ret stærkt, 

bagud kun meget svagt til- 

smalnet, vingedækkerne tyde- 

ligt bredere end ”pronotib; 

bagud noget udvidede. Bag- 

kroppen, også bagtil, meget 

fint og tæt punkteret og be- 

håret. Længde 2—2,3 mm. 

Fig. 61. Placusa tachyporoides og: 6. frie rygled på over- 

de AR, fladen med 2 små, blanke korn, . 
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bagranden i midten med 3 tænder, af hvilke en eller flere 

ofte er fordoblede, og på hver side med en længere lidt indad- 

krummet tand; tænderne varierer stærkt i længde (fig. 59b). 

Penisspidsen ret bred (fig. 60,a). 

Sjælden (J, Ø). Haderslev; Sorø, Køge ås, Dyrehaven, 
Lille Hareskov, Store Dyrehave, Strødam. Den lever under 
bark af løv- og nåletræer, i savsmuld ved stubbe og er også 
truffet på træsvamp (Polyporus fomentarius) og i gangene af 
barkbillen Dryocoetes alni Georg under ellebark. I Dyre- 
haven er arten almindelig og forekommer især hyppigt i 
antal under saftig bark af friskfældede eller væltede bøge. 
April—juni, aug.—okt. 

3. P. incompléta Sjøberg. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved, at tænderne på hannens 

6. frie rygled er kortere (fig. 59, a) og penisspidsen smallere 

(fig. 60, b). Endvidere er måske hoved og pronotum lidt 

mindre blanke og lidt tættere punkterede, pronotum ofte 

lidt lysere, brunligt, og ganske-lidt stærkere tværbredt, vinge- 

dækkerne ganske lidt bredere i forhold til længden og bag- 

kroppens punktur endnu finere og tættere. Længde 2—2,3 mm. 

å: 6. frie rygled på overfladen med 2 små, blanke korn, 

der ofte står lidt tættere sammen end hos den foregående, 

bagranden tandet, som hos den foregående, men tænderne 

kortere, se fig. 59, a. Penisspidsen smal, se fig. 60, b. 

Meget sjælden (J, Ø). Laurbjerg; Løgnor i Sundby Stor- 
skov (ved egesaft), Dyrehaven (under bøgebark), Rudeskov 
(ved Sandbjerg); Bornholm (ved Egilsholm under fyrrebark). 
Levevis som den foregående; den foretrækker måske nåle- 
træsbark, men er i Sverige også fundet under birkebark og 
på birkesvamp. Juni, juli, sept. 

[P. pumilio Grav. Meget nærstående til P. tachyporoi- 

des, men adskilt fra den ved lidt ringere størrelse og lidt 

smallere form samt ved, at 6. frie rygleds bagrand hos hannen 

i midten har en trekantet tand og på hver side en kort tand, 

der næppe rager længere frem end midtertanden; undertiden 

findes endnu en meget lille tand på hver side af midtertanden 

vedfaennes" rod (fig: 59, d). Længde: 1,5—2 mm: 

[23] Victor Hansen; Rovbiller. III 
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Denne art, der bl. a. er fundet i Skåne og i Hamburgegnen, 
kunne muligvis træffes også hos os. Den angives at leve under 
fyrre- og egebark og skal også være fundet på Polyporus 
fomentarius. 

P. atråta Sahlb. Meget nærstående til P. tachyporoides 

og pumilio, men adskilt fra dem ved mørkere farve, fra P. ta- 

chyporoides tillige ved lidt ringere størrelse og lidt smal- 

lere form. Hos hannen har 53. og 6. frie rygled bagtil i midten 

hvert 2 små korn og 6. leds bagrand i midten 3 lige lange, 

smalle tænder og på hver side en længere, indadkrummet 

tand (fig. 59, e). Længde 2 mm. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Skåne og i Hamburgegnen, 
kunne muligvis findes også hos os. Den angives især at leve 
under pilebark, men er også fundet under nåletræsbark med 
barkbilleangreb, i Scolytus-gange i birk, ved saftudflod af 
nyfældede birke og aspe og (i Nordsverige) hyppigt ved skim- 
melsvampen Trichoderma lignorum under barken af brændte 
birke og elle. April—maj, sept.—okt.] 

5. Homaålota Mann. 

(Epipeda Muls et Rey, Joh.). 

Kroppen temmelig flad og ligebred, med fin 

behåring, der på hovedet overvejende er rettet 

indad mod midtlinien, på pronotum er af type I 

(se nedenfor p. 138) og på vingedækkerne er 

rettet skråt bagud og udad, på den allerbageste 

del udad. Hovedet lidt smallere end pronotum, 

kun svagt tilsmalnet bagtil, tindingerne og kin- 

derne fint kantede, de første ca. så lange som 

øjnene. Følehornenes 3. led knapt så langt som 2. 

5.—10. led tværbrede. Kæbepalpernes endeled 

meget tyndt, sylformet, meget kortere end næst- 

sidste led. Læbepalperne 2-leddede. Tungespid- 

sen spaltet. Pronotum bredest foran midten. 
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Vingedækkernes bagrand næppe indbuet in- 

denfor baghjørnerne. 1.—4. frie rygled tvær- 

furede ved roden. Mellemhofterne næsten sam- 

menstødende. Bagføddernes. 1. led ca. så langt 

som 2., kloleddet kun lidt kortere end 1.—4. 

led tilsammen. 

Arterne lever under bark. 

1. H. plåna Gyll. (fig. 62). Sort, vingedækkerne og ofte 

bagkropsspidsen brunlige, følehornene sortbrune, benene 

brungule. Oversiden med fin, netmasket mikroskulptur, for- 

kroppen ret mat, bagkroppen blank. Hovedet ret kraftigt 

punkteret. Pronotum ca. ”/, bre- 

dere end langt, fint kornet, langs 

midten med et svagt længdeind- 

tryk, siderne bagtil svagt ind- 

buede, baghjørnerne stumpvink- 

lede, behåringen i midtlinien ud- 

adrettet.  Vingedækkerne noget 

længere og bredere end pronotum, 

fint kornede. De forreste rygled 

ret tæt, de bageste spredt kornet- 

punkterede. Længde 2,5—3 mm. 

åg: 5. frie rygled i midten med 

en lille, blank knude, 6. led på 

hver side med en ophøjet, let 

buet længdeliste og med afstud- 

set, ofte uregelmæssigt bølgeliniet 

bagrand. | 

Arten minder i habitus noget 

om arterne i Atheta-underslægten Fig. 62. Homalota plana 

Dinaraea Thoms. (nedenfor p. 198), . oe ne 6: 

navnlig aequata Er., der også le- 

ver under bark, men afviger bl.a. ved 4-, ikke 5-leddede 

mellemfødder og 4. frie rygleds rodtværfure. 

Bx 
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Meget sjælden (J, Ø). Endrupholm (nogle stkr. under pop- 
pelbark, ?/,), Lysbro skov (1 stk. under nåletræsbark FA 
Saltø skov (1 stk. i en nedfalden fuglerede, 7/7), Lyngby 
(friskklækkede eksemplarer i antal under saftig bark af en 
elmestamme i et trælastoplag, ”"/,). 

6. Anomågnathus Solier. 

(Thectura Thoms., Joh.). 

Nærstående til den foregående slægt, men 

adskilt fra den ved, at hovedet er så bredt som 

pronotum, tindinger og kinder ukantede, de 

første ca. dobbelt så lange som øjet og 3. kæbe- 

palpeled kortere og tykkere. 

1. AA. cuspidåtus'Er. (8 63) 

Flad, ret smal og parallelsidet. 

Sort, vingedækkerne ofte brunlige, 

følehornene sortbrune, deres rod 

og benene brungule. Oversiden 

med fin, netmasket mikroskulp- 

tur. Hovedet parallelsidet, med 

afrundede baghjørner, ret kraftigt 

"punkteret. Følehornene korte, de 

ydre led stærkt tværbrede. Pro- 

notum kun lidt bredere end langt, 

yderst fint kornet. Vingedækkerne 

længere og lidt bredere end pro- 

notum, fint kornede, behåringen 

stærkt udadrettet. De forreste frie 

rygled fint og spredt punkterede, 

Fig. 63. Anomognathus 2.—4. led på hver side med et 

cuspidatus 9. xXx 28. lille ophøjet korn, der dog (uaf- 

hængigt af køn) ofte på alle eller 

nogle af leddene, navnlig 4., er utydelige eller mangler. 6. leds 

bagrand med 3 torne, af hvilke midtertornen er længst. 

Længde 1,5—1,8 mm. 
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Øg: 6. frie rygleds midtertorn længere end hos 2. 6. bug- 

leds bagrand jævnt rundet (hos 9 i midten lidt afstudset eller 

endog svagt indbuet og her med nogle korte ret kraftige 

randbørster, der mangler hos 3). Derimod lader kønnene sig 

ikke, som angivet i litteraturen, adskille ved kornene på 

2.—4. frie rygled, jfr. ovenfor. 

Arten har i habitus en overfladisk lighed med Dadobia 

immersa Er. (se nedenfor p. 113), der også lever under bark, 

men afviger bl. a. ved 4-, ikke 5-leddede mellemfødder, kor- 

tere følehorn, afrundede baghjørner, ukantet bagrand på 

hovedet og 6. frie rygleds 3 torne. 

Ikke sjælden (J, Ø, B). Under bark på stammer og stubbe. 
Især forår og efterår. 

bruse Er. 

Hovedet betydeligt smallere end pronotum, 

kun svagt tilsmalnet bagtil, tindingerne og kin- 

derne kraftigt kantede, de første kortere end 

øjnene. 3. følehornsled ikke kortere end 2. led. 

Kæbepalpernes endeled tyndt, sylformet, kortere 

end næstsidste led. Læbepalperne 2-leddede. 

Tungen udelt. Pronotum tværbredt. Vingedæk- 

kernes bagrand tydeligt indbuet indenfor bag- 

hjørnerne. 1.—3. frie rygled tværfurede ved 

roden. Mellemhofterne kun ganske kort adskilt 

fra hinanden. Bagføddernes 1. led ikke tydeligt 

længere end 2., kloleddet omtrent så langt som 

2.—4. led tilsammen. 

Oversigt over arterne. 

1. Hoved og pronotum fint punkterede... 1. rubigindsa. 

Hoved og pronotum meget kraftigt punkterede rubra. 
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1. S. rubiginésa Er. (fig. 64). Temmelig kraftigt bygget 

og ret bred. Oversiden noget blank, med gullig, nedliggende 

behåring, der på pronotum fra midten er skråt udad- og 

bagudrettet, på den bageste del helt udadrettet, forkroppen 

i bunden fint mikrochagrineret. Sort eller sortbrun, pronotum 

mod. siderne lysere, vingedæk- 

kerne brunrøde, oftest mørkere 

ved baghjørnerne og omkring 

scutellum, bagkroppen ofte lidt 

lysere fortil, følehornene brun- 

lige, deres rod og benene rød- 

gule. Følehornenes 5.—10. led 

tiltagende tværbrede, de yder- 

ste stærkt. Kæbepalpernes ende- 

led kun lidt kortere end næst- 

sidste led. Pronotum over 1/, 

gang bredere end langt, bagud 

kun svagt, fremefter stærkere til- 

smalnet, ved roden ofte med et 

tværindtryk i midten, bagranden 

ganske svagt indbuet på hver 

Fig. 64. Silusa rubiginésa 4. 'd%& baghjørnerne stumpvink- 
Xx 13. lede. Vingedækkerne rigeligt så 

brede som og tydeligt længere 

end pronotum, tæt og ret kraftigt kornet-punkterede. Bag- 

kroppen fortil ret tæt og kraftigt, bagud mere spredt punk- | 

teret, siderne især bagtil med kraftige, udstående børste- 

hår. Længde 3,5—4 mm. 

åg: Vingedækkernes søm bagtil kølformet hævet. 5. frie 

rygled med en kraftig, 6.led med en meget finere længde- 

midtkøl, 6. leds bagrand takket. 

Arten minder overfladisk noget om Crataraea suturalis 

Mann. (nedenfor p. 445), men adskilles let bl. a. ved større og 

bredere krop, 4-, ikke 5-leddede for- og mellemfødder og kort 

1. bagfodsled. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø). Af findesteder kan 
anføres: Als, Esbjerg, Horsensegnen, Riis skov ved Århus; 
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Assens, Nykøbing F., Boserup, Valby, Dyrehaven, Søllerød, 
Frederiksværk, Biltris. Ved udflydende træsaft, især af elm, 

og i Cossuslarvegange i poppel. Marts—sept. 

« 

ra D ra Er. Nærstående til den foregående, men let 

adskilt fra den ved hovedets og pronotums kraftige punktur, 

kortere endeled på kæbepalperne og kun ca. "/, gang bredere 

end langt pronotum, der bagud er lidt stærkere tilsmalnet. 

Længde 3,5—4 mm. 

Ø: 5. frie rygled i midten med 2 parallelle længdekøle, 

6. leds bagrand tandet, sidetænderne længst. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Hamburgegnen, kunne 
muligvis træffes også hos os. Den angives at leve i svampe 
og er bl.a. fundet i antal i halv- eller helrådne Lactarius 
deliciosus.] 

84 Phijløésus Curt, 

Let kendelig fra slægtsgruppens andre slægter 

ved for- og mellemskinnebenenes tornklædte 

yderside. Kroppen smal, fint behåret. Hovedet 

stort, bagtil kun svagt tilsmalnet, tindinger og 

kinder fint kantede. Følehornenes 3. led meget 

kortere end 2., 4.—10. led tiltagende tværbrede. 

Kæbepalpernes endeled meget tyndt, sylformet, 

meget kortere end næstsidste led. Læbepalperne 

3-leddede. Tungen udelt. Pronotum bredest foran 

midten, kun ganske lidt bredere end langt. 

Vingedækkernes bagrand kun svagt indbuet 

indenfor baghjørnerne. Bagkroppen ofte bagud 

noget bredere, 1.—4. rygled ved roden tvær- 

furede, 5. led meget længere end de foregående 

led. Mellemhofterne berørende hinanden. For- 

og mellembenene graveben, fødderne korte, bag- 
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føddernes 1. led ca. eller rigeligt så langt som 2, 

kloleddet kortere end 2.—4. led tilsammen. 

Arterne lever på havstrande, hvor de gennemroder sandets 
overflade og træffes under sten, tang eller ådsler. 

Oversigt over arterne. 

1. Forkroppen overvejende sort. Vingedækkerne 

langs sømmen mindst så lange som pronotum 

1,…spinafer 

Forkroppen rødgul eller brungul. Vingedækkerne 

langs sømmen betydeligt kortere end pronotum 

2. baltiess 

1. Ph. spinifer Curt. Vinget. Oversiden fint netmasket 

mikrochagrineret, forkroppen ret mat, yderst fint og utyde- 

ligt kornet, bagkroppen lidt blankere, fint kornet. Sort, 

vingedækkerne bagtil og ved sømmen rødlige, følehorn og 

ben brungule, lårene ofte mørkere. Hovedet ca. så bredt som 

pronotum, øjnene ret små, tindingernenoget længere end øjnene. 

Pronotum bredest langt foran midten, bagud betydeligt til- 

smalnet i omtrent rette linier. Vingedækkerne lidt bredere 

end pronotum. Bagkroppen bagud ikke eller ganske svagt 

bredere. Længde 2—2,5 mm. 

gg: 5. bugleds bagrand let indbuet, 6. bugleds afrundet 

stumpvinklet udtrukket (hos 2 jævnt rundet). 

Sjælden (J, Ø). Esbjerg vestre strand, Søndervig, Gammel 
Skagen; Bøtø, Tisvilde. På sandede strandbredder under sten, 

tang og ved ådsler. April—aug. 

2. Ph. bålticus Kr. (fig. 65). Nærstående til den fore- 

gående, men let adskilt fra den ved farven og de korte vinge- 

dækker. Uvinget. Rødgul eller brungul, hovedet og de mel- 

lemste rygled eller tillige de forreste mørkere. Vingedækkerne 

ikke bredere end og langs sømmen ca. ”/, kortere end pronotum. 

Bagkroppen bagud oftest lidt bredere. Længde 2—2,5 mm. 

åg og 2 omtrent som hos den foregående. 
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Ikke almindelig, men udbredt og mindre sjælden end den 
foregående (J, Ø, B). Af findesteder kan anføres: Esbjerg, 
Skallingen, Vejrs, Juelsminde, Egå fed ved Århus, Skagen; 
Bøtø, Hornbæk; Arnager, Due- 

odde. Levevis som den foregående. 

9" Leptusa Kr. 

Kroppen fint behåret. Ho- 

vedet bagtil kun svagt til- 

smalnet, tindinger og kin- 

der (hos vore arter) tydeligt 

kantede, tindingerne ca. så 

lange som øjnene. Følehor- 

nenes. 3. led ca. så langt 

som 2., 5. (eller 6.)—10. led 

tiltagende tværbrede. Kæbe- 

palpernes endeled meget Fig. 65. Phytosus balticus 

tyndt, sylformet, meget kor- Ås Se DEDE 

tere end næstsidste led. Læ- 

bepalperne 3-leddede. Tungen udelt. Pronotums 

"siderande fortil stærkt nedadbøjede. Vingedæk- 

kerne langs sømmen rigeligt så lange som eller 

længere end pronotum, bagranden indenfor bag- 

hjørnerne ret stærkt indbuet. Bagkroppen bagtil 

ikke bredere, 1.—3. frie rygled ved roden tvær- 

furede. Forbrystforlængelsen nående forbi mid- 

ten af mellemhofterne, disse kun kort adskilt fra 

hinanden. 1. bagfodsled tydeligt længere end 2. 

Arterne kan overfladisk minde noget om arter 

af slægten Stichoglossa Fairm. (nedenfor p. 437), 

der også fortrinsvis lever under bark, men afvi- 
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ger bl. a. ved, at for- og mellemfødderne er 4- 

(ikke 5-) leddede. 

Arterne lever især under bark af stammer og stubbe og 
søger også til træsvamp. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum næppe smallere end vingedækkerne. 

OVERS hler BTS, SENE CRARERNUA 1v'oulekellra 

Pronotum tydeligt smallere end vingedækkerne. 

Owversiden sort eller brunsort 450, 4 Aude 2. fumida. 

1. L. pulchélla Mann. (angusta Aubé, Joh.). Brun, hove- 

det og de næstsidste rygled mørkere, følehorn og ben gulbrune. 

Forkroppen fint netmasket mikrochagrineret, lidet blank, 

rygleddene yderst fint, mere tværmasket eller tværridset 

mikrochagrinerede, noget mere blanke. Hovedet yderst fint og 

utydeligt punkteret. Pronotum ca. Z/, bredere end langt, for- 

og bagtil noget tilsmalnet, yderst fint kornetpunkteret, bag- 

til i midten med et meget svagt indtryk. Vingedækkerne langs 

sømmen kun lidt længere end pronotum, temmelig kraftigt 

kornetpunkterede. Bagkroppen finere, fortil ret tæt, bagtil 

mere spredt kornetpunkteret. Længde 2,5—3,5 mm. 

gg: Hvert vingedække nær sømmen med en svagt ophøjet 

længdefold, der dog undertiden mangler. 5. frie rygled i mid- 

ten med en fin, undertiden todelt længdekøl, 6. led i midten 

med et lille, aflangt korn, dets bagrand svagt takket, i midten 

med en lille indbugtning. 

Temmelig sjælden (J, Ø, B). Måske hyppigst i det nordlige 
Jylland. Af findesteder kan iøvrigt nævnes; Draved skov, 
Estrup skov, Frijsenborg; Tranekær, 'Tromnæs, Svenstrup 
dyrehave, Vallø, Ledreborg; Almindingen. Under bark på 
stammer og stubbe især af insektangrebne løv- og nåletræer; 
også på træsvamp. Maj—sept. 

2. L. fumida Er. (haemorrhoidålis Gglb., Joh.) (fig. 66). 

Adskilt fra den foregående art ved de i oversigten nævnte 
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kendemærker samt ved lidt blankere og lidt mindre, tæt 

behåret forkrop, lidt større øjne, lidt slankere følehorn, lidt 

mindre fint punkteret pronotum, i forhold til dette lidt læn- 

gere vingedækker og mindre tæt punkterede rygled. Sort 

Fig. 66. Leptusa fumida g. x 17. 

eller brunsort, bagkropsspidsen lysere, følehornene brune, 

deres rod og benene rødgule. Længde 2,5—3 mm. 

Øg: 5. frie rygled i midten med en fin længdekøl, 6. led i 

midten med et lille, aflangt korn, dets bagrand med nogle 

småtænder. Sidste bugleds bagrand ret spidst stumpvinklet. 

Pemns'se fig. 67, a. 

Almindelig (J, Ø, B). Levevis som den foregående. Især 
forår og efterår. 

[L. norvégica Strand (6lssoni Chr. Matth.). Meget nær- 

stående til L. fumida, men adskilt fra den ved, at følehornene 

er lidt stærkere fortykkede mod spidsen, hovedet lidt stær- 

kere og mere spredt punkteret, pronotum og især vingedæk- 

kerne lidt mindre tæt punkterede, vingedækkerne lidt læn- 
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gere, 6. frie rygleds bageste del lidt kraftigere og mere åbent 

netmasket mikrochagrineret og afgørende ved anderledes 

formet parringsorgan hos hannen. 

åg: Som den foregående, dog er 6. frie rygleds bagrand 

svagere tandet og sidste bugleds bagrand lidt mere rundt 

stumpvinklet. Penis se fig. 67, b. 

SE 
G, nørvegica 6 furmida 

Fig. 67. Leptusa. Penisspids, set fra oven og fra siden 

(efter Strand). 

Denne art, der har været sammenblandet med L. fumida 

og bl.a. er fundet i Sydnorge, Sverige (Ostergåtland) og 
England, kunne muligvis træffes også hos os. Den er i Norge 
og Sverige fundet under gran- og fyrrebark, hvor der havde 
været barkbilleangreb, og en enkelt gang under ellebark. 
April, okt.—dec. ] 

10. Pachygluta Thoms. 

Nærstående til den foregående slægt, men ad- 

skilt fra den ved, at flyvevingerne er rudimentære, 

oversiden meget mere spredt behåret, vingedæk- 

kerne kortere, langs sømmen ikke helt så lange 

som pronotum og deres bagrand svagere indbuet 

indenfor baghjørnerne, at bagkroppen bagtil er 

tydeligt bredere, at forbrystforlængelsen ikke 

når forbi midten af mellemhofterne, og at 1. 

bagfodsled næppe er længere end 2. 
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FPS Tuficollis- Er: (fig. 68). -Let' kendelig ved. farven, 

de korte vingedækker og den bagud bredere bagkrop. Sort 

eller brunsort, ret blank, prono- 

tum rødt, bagkropsspidsen og 

ofte de forreste rygled lysere, 

følehornene brune, deres rod og 

benene rødgule. Oversiden yderst 

fint, på hoved og pronotum ty- 

deligst, netmasket mikrochagri- 

neret. Hovedet kun lidt smal- 

lere ved pronotum, ligesom dette 

ret fint og spredt punkteret. Pro- 

notum ca. "/, bredere end langt, 

bredest foran midten, omtrent 

så bredt som  vingedækkerne. 

Disse temmelig kraftigt, lidet tæt 

kornetpunkterede.  Rygleddene 

fint og spredt kornetpunkterede. 

Længde 2,3—2,5 mm. 

gr Flvert. vingedække nær 

sømmen med en ophøjet læng- 
Fig. 68. Pachygluta rufi- 

defold og udenfor denne et stort collis $. x 22. 

nedtrykt parti (hos 29 er disse 

karakterer svagere udpræget). 5. og 6. frie rygled i midten 

med en fin længdekøl. 

Almindelig (J, Ø, B). Under løv- og nåletræsbark, under 
risbunker og lign. steder, undertiden også i myretuer. Især 
for- og efterår. 

11,Eurytisa, År, 

Nærstående til Leptusa, men adskilt fra denne 

slægt ved, at kroppen er meget bredere, 3. føle- 

hornsled længere end 2., pronotum bredere, ikke 

tydeligt smallere, undertiden endog bredere end 

vingedækkerne, og dets siderande fortil ikke 
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stærkt nedadbøjede. 1. bagfodsled er omtrent så 

langt som 2. + 3. led. 

Arterne er knyttede til myrer. I udlandet er E. sinuata 
og optabilis enkelte gange fundet enkeltvis på halvtørre 
Polyporus squamosus på poppel og ahorn. 

Oversigt over arterne. 

1. 3., 4.0g 5: frie rygled med temmelig ensartet, ret 

kraftig og ret tæt punktur. Pronotum ikke 

bredere end vingedækkerne ........ 2. castandptera. 

4. og 5. rygleds punktur, bortset fra enkelte børste- 

bærende punkter, yderst fin og spredt, 3. leds 

BERREIKINEEEE Tærter SUT SEEDSIR ST sener are Vo 

2. Pronotum ikke eller næppe bredere end vingedæk- 

kerne, ca ”/, gang bredere end langt... optåbilis. 

Pronotum betydeligt bredere end vingedækkerne, 

cast rtedlere ond lan SD oe er LEE SPOR AASE 3. 

3. Pronotum bagtil svagt tilsmalnet, dets sider stærkt 

rundede, baghjørnerne mere eller mindre bredt 

AERO SEA ETS SETE SER Sne BRED ER 1. sinuåta. 

Pronotum bagtil næppe tilsmalnet, dets sider 

bagtil næsten rette, baghjørnerne ikke eller kun 

smalt afrundede, næsten retvinklede ... coarctåta. 

1. E. sinuåta Er. (fig. 69);.-Denne og den følgende art 

er let kendelige fra alle andre arter i slægtsgruppen ved det 

meget brede, mod: siderne noget fladtrykte pronotum, der 

er betydeligt bredere end vingedækkerne. Brun eller brun- 

gul, hoved og vingedækker ofte ganske lidt mørkere, bag- 

kroppen foran spidsen brunsort, følehornene med lidt lysere 

rod og spids. Hovedet yderst fint og tæt, pronotum fint og 

tæt, vingedækkernelidt kraftigere og tæt kornetpunkterede. Pro- 

notum bagtil svagt tilsmalnet, dets sider stærkt rundede, 

baghjørnerne mere eller mindre bredt afrundede. 1.—3. frie 

rygled fint og ret tæt, 4. og 5. led, bortset fra enkelte børste- 
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bærende punkter, fint og yderst 

spredt punkterede. Længde 2,8— 

3,8 mm. 

Øg: 5. frie rygled i midten med 

en fin længdekøl, 6. leds bagrand 

i midten let indbuet. 

Kun fundet et par steder i 
Sundby Storskov i gammel eg 
(dels i rødmuldet ved, dels i 
barksprækker og ved roden) hos 
Lasius brunneus, i april—maj og 
juli (friskklækkede stkr. 1/,). 
Larver blev fundet ”?/, og en af 
dem klækket 29/,. 

FE coadaretåta Mårk. Yderst 

nærstående til den foregående, . i 
É £ Fig. 69. Euryusa sinuata 92. 

men adskilt fra den ved de i SER ÅR 

oversigten nævnte kendetegn og 

ved, at vingedækkernes sidekanter set fra siden, er tydeligt 

skarpere, at pronotum bagtil næppe er tilsmalnet, dets sider 

bagtil næsten rette og dets baghjørner ikke eller kun smalt 

afrundede, næsten retvinklede. Længde 3—3,2 mm. 

åg: Vistnok som den foregående. 

Af denne art er et enkelt eks. fundet i Ostre Målardalen 
i Sverige hos Lasius brunneus i eg. Arten stemmer overens 
i levevis med den foregående og er fundet både i eg og bøg 
(i muld, under bark, under mos på træernes rod og i bark- 

sprækker). Muligvis kunne arten findes også hos os. 

E. optåbilis Heer. Let adskilt fra de foregående ved, 

at kroppen er meget smallere, og at pronotum ikke eller 

næppe er bredere end vingedækkerne og ikke eller kun svagt 

fladtrykt mod siderne, der er svagere rundede. Længde 3— 

3,2 mm. 

Øg: Som E. sinuata. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Blekinge og ved Luibeck, 
kunne muligvis træffes også hos os. Den angives at leve i hule 
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træers smuld hos Lasius brunneus, niger og fuliginosus samt 
i tuer af Formica rufa og (undtagelsesvis?) i spættereder. 
Ved Luibeck er 2 stkr. fundet på poppel ved saftflod i fugtigt 
boremel fra Cossusgange med Lasius brunneus, ”/,. Jfr. end- 
videre foran p. 78. 

E. castandptera Kr. Let kendelig fra de foregående 

ved mørkere farve, kraftigere, ikke udpræget kornet punktur 

på forkroppen og ved, at 1.—5. frie rygled alle er temmelig 

ensartet, ret kraftigt og ret tæt punkterede, fra E. sinuata 

og E. coarctata yderligere ved, at pronotum ikke er bredere 

end vingedækkerne, ikke fladtrykt mod siderne og med 

svagere rundede sider. Brunsort, pronotum mod siderne og 

vingedækkerne rødbrune, følehornene brune med lysere rod, 

benene gulbrune. Længde 2,89—3,2 mm. 

åg: Som de foregående, dog har også 6. frie rygled i midten 

en lille længdekøl. 

Arten minder noget om Silusa rubiginosa (foran p. 70), 

men adskilles let fra den bl.a. ved, at 3. følehornsled er 

tydeligt længere end 2. og 1. bagfodsled tydeligt længere end 2. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Skåne, kunne muligvis 
træffes også hos os. Den angives at leve under træbark hos 
Lasius-arter,.i.-eks. :L.. brunneus..L Sverige er,den bl. a. Fundet 
i bævreasp hos Lasius fuliginosus.] 

12. Bolitéchara Mann. 

Let kendelig fra de foregående slægter i grup- 

pen ved bagtil stærkere indsnøret hoved, hvis 

hals i det højeste er rigeligt ”/; så bred som hove- 

det, og fra den følgende slægt ved, at halsen er 

tykkere, betydeligt over "/, af hovedets bredde, 

og at vingedækkerne mangler rodgruber. Hove- 

det med kantede tindinger og kinder. Følehorne- 

nes 6.—10. led tiltagende tværbrede. Kæbepal- 

pernes endeled tyndt, sylformet, meget kortere 
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end næstsidste led. Læbepalperne 3-leddede. 

Tungen lang og smal, spaltet i spidsen. Pronotum 

bagud næppe, fremefter tydeligt tilsmalnet, for- 

hjørnerne stærkt nedadbøjede, baghjørnerne ty- 

deligt afsat. Vingedækkernes bagrand stærkt ind- 

buet indenfor baghjørnerne. Rygleddene ret kraf- 

tigt punkterede, 1.—4. ved roden tværfurede, 

4. svagest. For- og mellembrystet i midten med 

en længdekøl. Mellemhofterne kort adskilt fra 

hinanden. Benene slanke, 1. bagfodsled betyde- 

ligt længere end 2. 

Arterne er knyttede til svamp. 

Oversigt over arterne. 

1. Halsen lidt mindre end halvt så bred som hovedet. 

Fronetum brunt eller brunrødt. 1 lnerda 

2. Bagkroppen sort eller brunsort, de forreste led 

bagtil ofte noget lysere. Benene brunrøde. Føle- 

hornenes endeled sort eller brunt. Længde 3,5— 

EOS DET SEERE REE oblifquæ 

Bagkroppen rødlig eller gulbrun, med et mørkt 

bælte foran spidsen, selve spidsen lysere. Benene 

og følehornenes endeled rødgule eller brungule 3. 

3. Hoved og pronotum brune eller brunrøde, omtrent 

ensfarvede. Hvert vingedække i midten med et 

skråt bagud og indad rettet indtryk og indenfor 

dette-med en skrå længdefold ....… 2. mulsånti. 

Pronotum rødgult, hovedet sort eller brunligt. 

Vingedækkerne uden eller med kun svagere 

Frede indtryk: og folder. 2 23 SLS une en Å. 

4. Halsen ca. eller rigeligt halvt så bred som hovedet. 

Vingedækkerne omtrent !/, gang bredere end 

Victor Hansen: Rovbiller. III. 6 
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pronotum, dette ret fint punkteret. Større, 4— 

AB Re ST KR AS RE DDERK HERSRRE HE SE FR 3. Tunulåta 

Halsen ca. eller rigeligt ?Z/, så bred som hovedet. 

Vingedækkerne ca. ”/, bredere end pronotum, 

dette ret kraftigt og tættere punkteret. Mindre, 

FS ESS SR ELEVS REFS LEE SNERRE bélla. 

1. B. lucida Grav. Kendetegnet ved omtrent ensfarvet 

hoved og pronotum, smal hals, forholdsvis bredt, ret tæt og 

kraftigt punkteret pronotum med meget skarpt afsatte, om- 

trent retvinklede baghjørner og brede vingedækker med 

tydelige skråindtryk. Brun eller brunrød, vingedækkerne 

brunsorte, hvert med en stor, brunrød, skråt indadrettet 

skulderplet, der bagud fortsætter langs sømmen, bagkroppen 

foran spidsen med et mørkt tværbælte, følehornenes rod og 

spids samt benene rødgule eller brungule. Hovedet temmelig 

kraftigt, ikke ret tæt punkteret. Pronotum ca. !/,—"/, bredere 

end langt, med bagtil svagt indbuede sider, tættere og lidt 

mindre kraftigt punkteret end hovedet, foran scutellum 

med en tværgrube. Vingedækkerne tydeligt længere og om- 

trent !/, gang bredere end pronotum, let nedtrykt omkring 

scutellum og i midten med et skråt bagud og indad rettet 

indtryk, så at der mellem dette og scutellarpartiet dannes 

en ophøjet, skrå længdefold, punkturen tæt og meget grov. 

Længde 4,5—5 mm. 

åg: Hvert vingedække bagtil langs sømmen med en lille 

længdekøl. 5. frie rygled med en kraftig, 6. med en svagere 

længdemidtkøl, disse to leds spredte punktur kraftigere og 

mere kornet, 6.leds bagrand lidt indbuet og fint kornet. 

Meget sjælden (J, Ø). Hidtil kun fundet i ældre tid ved 
Rye og Silkeborg og i de senere år i Sundby Storskov dels 
i svampen Polyporus sulphureus på gamle ege (enkeltvis også 
på Polyporus squamosus), dels ved sigtning fra gamle, svam- 
pebevoksede stubbe. April, juni og (i antal, friskklækkede 
eksemplarer) i første halvdel af juli. I udlandet er arten bl. a. 
fundet ved træsvampene Daedalea gibbosa, Polyporus ver- 
sicolor og P. fomentarius. 
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2. B. mulsånti Sharp. Nærstående tii den foregående 

men let adskilt fra den ved smallere krop, betydeligt bredere 

hals, der er noget over halvt så bred som hovedet, og mindre 

stærkt tværbredt pronotum. Hovedets punktur er ofte lidt 

finere og følehornenes ydre led lidt stærkere tværbrede. 

Vingedækkerne er rigeligt 7/, bredere end pronotum, med 

mindre stærkt fremtrædende skuldre. Længde 4,5—5 mm. 

åg: Som den foregående, dog mangler det 6. frie rygled 

længdekøl. 

Sjælden (J). Haderslevegnen, Estrup skov, Treldenæs, 
Munkebjerg, Enemærket ved Horsens, Silkeborg Vesterskov 
og Sønderskov. I træsvampe og 
i mørk, svampet gran- og birke- 
ved. I Estrup Skov i antal om 
efteråret ved bankning af udgåede, 
svampede grene især af eg. April, 
aug.—okt. 

RE lanulåta Payk. (fig. 70). 

Adskilt fra de to foregående ved, 

at pronotum er rødgult, meget ly- 

sere end" hovedet, noget finere 

punkteret, med lidt mere stump- 

vinklede baghjørner, og at vinge- 

dækkernes indtryk og folder er 

tydeligt svagere og deres punktur 

idt”mindré srov, fra B. lucida 

yderligere ved bredere hals og 

mindre stærkt tværbredt prono- 

tum og fra B. mulsanti yderligere 

ved lidt smallere hals og i for- Fig. 70. Bolitochara lunu- 

hold til pronotum lidt bredere EA SM 

vingedækker. Hovedets punktur 

lidt finere og mere spredt og følehornenes ydre led lidt stær- 

kere tværbrede end hos B. lucida. Vingedækkernes lyse teg- 

ning noget varierende i udstrækning. Længde 4—4,5 mm. 

åg: Omtrent som hos B. lucida. 

6% 



84 

Almindelig (J, Ø, B). Den forekommer både i paddehatte 
og ved træsvamp, undertiden også i svampet løv, f. eks. 
under lyngbuske. Juni—okt., især om efteråret. 

[B. bélla Mårk. Mindre end de foregående og med 

bredere hals og fremefter mindre stærkt tilsmalnet pronotum. 

Iøvrigt nærstående til .B. lunulata, men adskilt fra den ved 

de i oversigten nævnte kendemærker samt ved, at kroppen 

er smallere, hovedets punktur grovere og tættere og føle- 

hornene lidt kortere og med lidt stærkere tværbrede ydre led. 

Længde 3—4 mm. 

å: Omtrent som hos B. lucida, dog mangler 6. frie rygled 

midtkøl og vingedækkernes længdekøle undertiden svage. 

Denne art er bl.a. fundet ved Luibeck (ved træsvampen 
Polyporus igniarius på pil, juni) og kunne muligvis også 
træffes hos os. Den angives at foretrække svamp og er bl. a. 
fundet ved Daedalea gibbosa og Pleurotus ulmarius samt i 
Collybia og Lactarius; undertiden også hos Lasius fuliginosus. 

B. obliqua Er. Mørkere end de foregående og mindre 

end de tre første arter. Hovedet sort, pronotum brunligt eller 

brunrødt, vingedækkernes lyse tegning brungul eller brun- 

rød, bagkroppen sort eller brunsort, de forreste led bagtil 

ofte noget lysere, følehornene brunsorte eller brune, deres 

rod og benene brunrøde. Hovedet temmelig stærkt og tæt 

punkteret, halsen over halvt så bred som hovedet. Pronotum | 

tæt punkteret. Vingedækkerne betydeligt bredere end prono- 

tum. Længde 3,5—4 mm. 

Øg: 5. frie rygled spredt kornet punkteret, men uden midt- 

køl, 6. leds bagrand svagt indbuet og fint kornet. Vingedæk- 

kerne mangler længdekøle bagtil langs sømmen. 

Denne art er ligeledes bl. a. fundet ved Libeck (på Poly- 
porus igniarius på pil, juli) og kunne muligvis træffes også 
hos os. Den angives at leve såvel i paddehatte som i træsvampe 
og er bl. a. fundet i paddehatten Hypholoma sublateritium 
og i træsvampene Polyporus fomentarius (tøndersvamp), 

P. applanatus og P. squamosus.] 
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13. Autaålia Mann. 

Let kendelig fra alle de andre slægter i grup- 

pen ved, at vingedækkerne hvert har to dybe, 

aflange rodgruber, og at hovedet bagtil er så 

stærkt indsnøret, at halsen ikke er ”/, så bred 

som hovedet. Hovedet med ukantede tindinger 

og kinder. Følehornene mod spidsen fortykkede. 

Kæbepalpernes endeled tyndt, sylformet, meget 

kortere end næstsidste led. Læbepalperne 2-led- 

dede. Tungen lang og smal, i spidsen spaltet i to 

flige, der atter er spaltede i to grene. Pronotum 

bagud næppe, fremefter tydeligt tilsmalnet, med 

stærkt nedadbøjede forhjørner, bagtil på midten 

med to længdefurer, der bagtil forenes ved en 

tværfure, roden udenfor længdefurerne på hver 

side med 3 små gruber. Vingedækkerne bagtil 

indadbuede, bagranden i det højeste svagt ind- 

buet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen bredest 

bag midten, fremefter lidt tilsmalnet, 1.—3. frie 

rTygled ved roden tværfurede, 1. og 2., undertiden 

tillige 3. led med en længdemidtkøl og på hver 

side to længdekøle, af hvilke den inderste er kort 

og ofte forsvundet. For- og mellembrystet mel- 

lem hofterne fint længdekølede, mellemhofterne 

noget adskilt fra hinanden. 1. bagfodsled ikke 

væsentligt længere end 2. led. 

Arterne kan overfladisk minde noget om Fa- 

lagria-arter i slægtsgruppen Myrmedoniini (ne- 

denfor p. 96), men adskilles dog let fra disse 

bl.a. ved vingedækkernes rodgruber, 4-leddede 

mellemfødder og kort 1. bagfodsled. 
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Arterne findes især i svamp, ved gødning og ådsler og i 
kompost. 

Oversigt over arterne. 

1. Oversiden sort 'eller DrunsorE VAF GERE 2. 

I hvert fald pronotum og 1. og 2. frie rygled rød- 

lige; eller brunrøde 105 50 eder Foli Hep EEE 3. 

2. Pronotum med en dyb midtfure, der når helt til- 

bage til tværfuren foran roden. Længde 1,5— 

På ERR ST SART GUEST RS era ES ERE PT SEER RE 1. rivuldrr 

Pronotum med en meget fin og svag, bagtil for- 

svindende midtfure. Længde 2,2—2,5 mm 

2 puneticellis 

3. Følehornene lidt kortere, mod spidsen som regel 

= brunsorte, 4. led ikke eller kun lidt længere end 

bredt. Hovedets sider bag øjnene lidt stærkere 

rundede. Vingedækkerne forholdsvis lidt smal- 

lere, bag midten lidt svagere udvidede. Længde 

RE NR: 12; REP SSRUESRRGRRERSE SART ENT DER FINTE så 3. impréssa, 

Følehornene lidt længere, mod spidsen som regel 

brune, ..4. led betydeligt længere- end. bredt. 

Hovedets sider bag øjnene lidt svagere rundede. 

Vingedækkerne forholdsvis lidt bredere, bag 

midten lidt stærkere udvidede. Længde 2,6— 

So BUT 0 høst loaer egner AN så sl TER 4. longicérnis. 

1. A. rivulåris Grav. Vor mindste art, let kendelig fra 

de følgende ved pronotums dybe og gennemgående midt- 

fure. Blankt sort eller brunsort, følehornene brunlige, benene 

brungule. Oversiden yderst fint og utydeligt punkteret. 

Følehornenes ydre led ikke eller kun ganske svagt tværbrede. 

Længde 1,5—2 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand i midten stumpvinklet udtrukket 

(hos 2 i midten bredt indbuet). 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Ved gødning og 
ådsel, i henrådnende plantedele og i svamp. Maj—sept. 
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2. A. puncticéllis Sharp. Let kendelig ved farven i for- 

bindelse med størrelsen og pronotums og bagkroppens for- 

holdsvis kraftige punktur. Sort, følehornene sortbrune eller 

brune, benene brungule eller brunrøde. Oversiden betydeligt 

tættere behåret end' hos A. rivularis. Hovedet meget fint 

punkteret. Følehornenes ydre led svagt tværbrede. Pronotums 

punktur ret tæt og forholdsvis kraftig. Vingedækkerne meget 

bredere end hos A. rivularis, fint punkterede. Bagkroppen 

meget bredere end hos A. rivularis, forholdsvis kraftigt punk- 

teret. Længde 2,2—2,5 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand i midten tydeligt stumpvinklet 

udtrukket (hos 2 afstudset). 

Meget sjælden (J, Ø). Esbjerg Strandskov (i en høbunke), 
Nørholm skov (i svamp på eg), Endrupholm (ved krageådsel); 
Dyrehaven (under hjortegødning 
på halvskygget bund). Juli—aug. 

FAI pressa Oliv. (fig. 71). 

Let kendelig fra de to foregå- 

ende. ved farven. Rødlig eller 

brunrød, hovedet sort, prono- 

tum og vingedækkerne ofte bru- 

ne; 408 den forreste. del af 5., 

ofte også den bageste del af 3. 

frie rygled mørke, bagbrystet og 

de næstsidste bugled oftest mør- 

ke, følehornene oftest brunsorte, 

deres rød -og benene rødgule. 

Oversiden spredt og yderst fint 

og utydeligt punkteret, punktu- 

ren tydeligst på 4. og 5. frie ryg- Sissi 

led. Følehornenes 6.—10. led til- Fig. 71. Autalia impressa 

tagende tværbrede, 9. og 10. led ?. x 20. 

ca. eller rigeligt 7/, gang bredere 

end lange. Pronotum foran midten svagt eller næppe udvi- 

det, bagud svagt eller næppe tilsmalnet. Længde 2,5—2,8 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand tydeligt indbuet, 6. bugleds 
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bagrand i midten ganske svagt stumpvinklet udtrukket. 

Penis.se fig: 71'a: 

2: 6. frie rygleds bagrand kun ganske svagt indbuet, 

6. bugleds bagrand rundet afstudset, i midten yderst svagt 

og utydeligt indbuet. 

impressa (ongicornis 

Fig. 71a. Autalia. Penis, set fra siden. 

Arten, der har været sammenblandet med den følgende, 
er udbredt og antagelig almindelig (J, Ø, B). I svampe, f.eks. 
Polyporus sulphureus og squamosus. Især forår og efterår. 

4. A. longicérnis Scheerpeltz. Yderst nærstående til 

den foregående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker samt ved, at hovedet er lidt mindre stærkt 

hvælvet, de ydre følehornsled lidt mindre stærkt tværbrede, 

9. og 10. led ikke "/, gang bredere end lange, og at pronotum 

oftest er ganske lidt stærkere udvidet foran midten og bagud 

ganske lidt stærkere tilsmalnet. Længde 2,6—3 mm. 

åg og 9: Som den foregående. Penis dog afvigende, med 

stærkere medbøjet spids,.'se fig. '7T'a. 

Arten, der har været sammenblandet med den foregående, 
er udbredt (J, Ø, B). Den foreligger bl. a. fra Kollund skov, 
Gram, Nykøbing F., Dyrehaven, Holte, Tisvilde og Rønne. 

A. impressa og longicornis varierer begge betydeligt. 

Udprægede eksemplarer er lette at adskille, men der fore- 

kommer eksemplarer, hvis bestemmelse kan volde vanske- 

lighed. Penisforskellen, jfr. fig. 71a, viser dog de to formers 

artsberettigelse, 
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ks brevicornis KG: Blair. "Yderst ;nærstående…. til. A. 

impressa, men adskilt fra den ved, at størrelsen er lidt 

milidre; farven lidt mørkere, idet. navnlig 3. frie rygled er 

mørkt, følehornene lidt kortere og mod spidsen bredere, 

10. led dobbelt så bredt som langt og pronotums to længde- 

furer kortere og fremefter ikke divergerende. 

Denne form, der er beskrevet efter et enkelt, engelsk eks- 

emplar, er næppe artsforskellig fra A. impressa, der som oven- 

for anført varierer betydeligt i størrelse, farve og følehorns- 

bygning. ] 

8. slægtsgruppe Myrmedoniini. 

Hovedet ikke snudeformet forlænget. Forfød- 

derne 4-leddede, mellem- og bagfødderne 5-led- 

dede (hos Bohemiellina er dog alle fødder 

4-leddede). 

Om pronotums forskellige behåringstyper se 

nedenfor under Atheta p. 138. 

Den største slægtsgruppe med 24 danske slæg- 

ter, deriblandt vor artrigeste billeslægt Atheta. 

Længde 1—6 mm. 

Slægten Tinotus Sharp, der på grund af de 

4-leddede forfødder oftest henføres til Myrme- 

don "er under hensyn tl' dens nære til- 

knytning til Aleochara henført til 9. slægtsgruppe 

Aleocharini, se nedenfor p. 477. 

Pycnota, Halobrecta og Qusipalia, der ofte 

opfattes som underslægter af slægten Atheta, 

betragtes her på grund af munddelenes byg- 

ning"), i overensstemmelse med L. Brundin som 

selvstændige slægter. Af tilsvarende grund er 

1) Jfr. oversigten nedenfor p. 94. 
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omvendt Alaobia, der ofte betragtes som en sær- 

skilt slægt, her behandlet som en underslægt af 

Atheta. 

6. 

Oversigt over slægterne). 

1.—3. frie rygled ikke duskhårede. Pronotums 

sider ikke bredt ”opadbøjede 1 SF SSR ås 

,1.—3. frie rygled ved siderne gult duskhårede. 

Pronotums'sider-bredt opadbøjede 1. 15 ARTS 24. 

Hovedet bredt firkantet, fladtrykt, siderne bag 

øjnene omtrent rette og parallelle, baghjørnerne 

omtrent retvinklede, bagranden omtrent lige 

afskåret og fint randet (fig. 80, p. 114). Længde 

1,5 BE RD ME 8.Dadobia (pp, 1 

Hovedet anderledes formet, bagranden ikke 

ERE SEE REE ER REEL 3: 

Hovedet bagtil stærkt indsnøret, halsen i det høje- 

ste'ca. 1/,' så,bred;som hovedet (fg +74.08775; 

D; 085.08 100) 55 410 el ken ES se ERNE 4. 

Hovedet bagtil ikke eller kun svagere indsnøret, 

halsen mindst ca. halvt så bred som hovedet de 

Alle fødder 4-leddede. Hoved og pronotum med 

skarp længdemidtfure. Længde 1,4—1,6 mm 

1. Bohemiellina (p. 95). 

Mellem-:og..bagfødderne ,5-leddede. 56.04 mv na 5. 

Halsen ca. !/, så bred som hovedet (fig. 75, p. 101). 

Kroppen temmelig flad .... 4. Myrmecépora (p. 100). 

Halsen kun ca. ”/, så bred som hovedet (fig. 74, 

p:. 98). Kropponsretbykeiveet 2, SEVEN 6. 

Pronotums sider og bagrand fint kantede. Vinge- 

dækkerne uden tydelig rodgrube 2. Falågria (p. 96). 

Pronotums sider og bagrand ikke kantede. Hvert 

vingedækkes rod med en lille, tydelig grube mel- 

lem scutellum og skulder ...... 3. Cordålia (p. 100). 

Kæbepalpernes 3. led påfaldende tykt, endeled- 

det meget lille, kegleformet (fig. 83, p. 119). 

1) Se endvidere nedenstående oversigt (p. 94). 
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12. 

12, 

13. 

14. 

al 

Følehornenes 10. og 11.led (hos vor art) på- 

faldende forlænget, 10. led mindst ca. dobbelt 

så langt som 9. led, endeleddet mindst så langt 

som 8.—10. led tilsammen (fig. 83) 

10; Calfcerus (p: 119). 

Kæbepalpernes 3.led normalt. 10. og 11. føle- 

hornsled ikke påfaldende forlængede......... 8. 

1. bagfodsled mindst så langt som 2. + 3. led. 9. 

1. bagfodsled ikke så langt som 2. + 3. led..... 12 

Vingedækkerne meget kortere end pronotum 

URE] USED, oo 21. Astilbus(p. 340). 

Vingedækkerne ikke kortere end pronotum..... 10. 

Hovedet bagtil betydeligt indsnøret, halsen kun 

ca. eller rigeligt halvt så bred som hovedet. 

Pronotum ikke eller kun lidt bredere end langt 

(287 76'0877,p:104'08107)...5»Tachytsa(p- 102). 

Hovedet bagtil kun svagt indsnøret, halsen over 

malvt så bred-som hovedet, SITES dk PR, 11: 

Bagkroppen temmelig ligebred. Længde 3,5— 

ESS Pr RAI 2 LN TAS p.-341), 

Bagkroppen bagud langt tilsmalnet. Længde 

SEDAN, ;ÆME REE SOE Er ae ng TA, 12: 

Tindingerne, set fra siden, meget kortere end de 

meget store, hvælvede øjne. 1. bagfodsled om- 

trent så langt som 2.—4. led tilsammen (fig. 

BEER GES ESS 1. Bråchy 0s2ap. 111). 

Tindingerne, set fra siden, ikke kortere end øjnene. 

1. bagfodsled i det højeste rigeligt så langt som 

EDEN SLED FT; 17. Athéta'partim. 

(gruppe 2 i 25. underslægt Acrotona, (p. 320). 

Vingedækkerne betydeligt kortere end pronotum. 

Øjnene små, set fra siden meget kortere end 

tindingerne (fig; 89 og 90;-p. 133 og 134) ..... 14. 

Vingedækkerne ikke tydeligt kortere end pronotum 15. 

Tindingerne kantede. Pronotum ca. ”/, bredere end 

langt (fig. 89). Længde 1,4—1,6 mm 

15. Ousipålia (p. 133). 

Tindingerne ukantede. Pronotum kun ganske lidt 
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16: 

17: 

18. 

19, 

92 

bredere end langt (fig. 90). Længde 3—3,5 mm 

i 16. Sipålia (p. 1354): 

Pronotums behåring af type IV (p. 138). Bagkrop- 

pen bagud tydeligt tilspidset. Pronotum ca. 

3/, bredere end: langt. Læbepalperne 2-leddede. 

Længde 3—4,8 mm ...... 20: Thamiarzea(p337) 

Pronotums behåring anderledes, i modsat fald 

bagkroppen temmelig ligebred og enten prono- 

tum ikke stærkt tværbredt eller størrelsen 

ringere, 2—2,5 mm. Læbepalperne 3-leddede 16. 

Hovedet groft punkteret. Pronotums behåring af 

type III (p. 138). Længde 3—3,5 mm 

14. Halobréæcta (p. 130). 

Hovedet ikke groft punkteret, i modsat fald behå- 

Finsen. anderledes 35445 mil ek od oe ER 17 

Pronotums behåring af type V (p. 138). Dets side- 

børster og skinnebensbørsterne næppe synlige. 

Længde 22,5 70305008, 12-Pyrenota (2.125). 

Pronotums behåring anderledes, i modsat fald 

pronotums sidebørster eller mellemskinnebene- 

nessmidterhørste tydelige in. bag. KHR 18. 

Hovedet bagud betydeligt udvidet, af noget tre- 

kantet form (fig. 85, p. 123), øjnene små, set fra 

siden meget kortere end tindingerne, disse ukan- 

tede. Pronotums sidebørster næppe synlige, 

behåringen af type II. Længde 2—2,5 mm 

11. Amischa-(p: 120). 

Hovedet af normal form, i modsat fald tindin- 

gerne i hvert fald bagtil kantede og pronotums 

sidebørsfer: tydede irere Me skere kister 19; 

1.—4. frie rygled ved roden kraftigt tværfurede. 

Pronotums behåring af type I. Tindingerne 

kantede. Bagkroppen, især 4. og 5. frie rygled 

kraftigt kornetpunkteret. Længde 3—3,5 mm 

19. Aliånte (p;335) 

4. frie rygled ikke tydeligt tværfuret ved roden, i 

modsat fald pronotums behåring anderledes, 
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22. 

23. 

24. 
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eller tindingerne ukantede eller bagkropspunk- 

SEE SE] BEES FONDET SENT LAS ENES 

Følehornene tætleddede (fig. 87, p. 128). Tindin- 

gerne ukantede. Skinnebensbørsterne yderst 

korte og utydelige. Længde 2,5—3,5 mm 

13. Notothécta (p 

Falk harnene normalt leddede Sus i DELE SB ne 

Kindbakkernes, eller i hvert fald den venstres 

spids tvedelt (fig: 72)-....:9 Schistoglåssa (p 

Mindbakkernes spids simpel, 4. sele 

Bagkroppen meget spredt og yderst fint og uty- 

deligt punkteret, ligebred eller ganske svagt 

udvidet bagud. Øjnene små, set fra siden meget 

kortere end tindingerne. Pronotums behåring 

af type II. Vingedækkerne betydeligt længere 

end pronotum, meget spredt og fint punkterede 

og kun tyndt behårede. Følehornene kraftige, 

de ydre led over dobbelt så brede som lange, 

sæ led bværbredt 0... 18. Aleuondta (p 

Bagkroppen i hvert fald fortil tydeligt punkteret, 

i modsat fald bagkroppen bagud tydeligt til- 

spidset eller øjnene af normal størrelse eller 

pronotums behåring anderledes. 70.000 « 

Tindingerne ukantede. 1. bagfodsled længere end 

2. led. Den forreste klo (på alle ben) tydeligt 

længere end den bageste. Pronotums behåring 

af type I eller II. Arterne af Tachyusa-lignende 

ERR aen 6. Gnypéta (p 

Tindingerne i hvert fald bagtil kantede, i modsat 

fald 1. bagfodsled ikke længere end 2. led eller 

for- og bagklo lige lange eller pronotums behå- 

an rn TE 0 al Y578 VSO ERR RER ESRRRER 17. Athéta(p 

Lårene tæt gulhårede ved spidsen 

23: Lomecitsa (p 

Lårene ikke gulhårede ved spidsen 24. Atémeles (p 

RØG: 
al 

144). 
22. 

. 332). 

23. 

. 108). 

. 135). 

. 348). 

. 350). 
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Oversigt over nogle Atheta nærstående slægter på 

grundlag af munddelenes karakterer. 

1. Læbepalperne 2-leddede..... 20. Thamiaraea (p. 337). 

Læbepålperne  3-leddede 5 ondes KR REESE 2. 

2. Kindbakkernes eller i hvert. fald den venstres 

Fig. 72. Schistoglossa, venstre kindbakke (efter Brundin). 

spids tvedelt (fig. 72). Tungen spaltet næsten 

til grunden i to smalle, noget divergerende 

LEE AR 1 7. Mar 1 RSS SSR SSEERN 9. Schistoglåssa (p. 114). 

Kindbakkernes spids simpel. Tungen ikke spaltet 

æsken Bl. roden 5 2 75 TÆT oss NSG KEE å 

Sch istoglossa CQusipalia Halobrec- Åthela 
Lha 

Fig. 73. Tunge (t) og læbepalper (1) hos Schistoglossa Aubei og OQusi- 

palia samt tungen hos Halobrecta og Atheta (tildels efter Brundin). 

3. Tungespidsen bred, konveks, dobbeltbugtet af- 

FREE. FE oe ER 11. Amischa (p. 120) og 

12. Pycnéta (p. 1235). 

Tungespidsen anderledes formetuys1 503040 34 4. 

4. Tungespidsen bestående af to langt adskilte korte 

ide (AE TO SOE SISERS oe 15. Ousipålia (p.-133). 

RR TE 7 
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kunsespidsen udrandet' eller spaltet. 0% Så 

5. Tungen meget lang, ca. 6 gange så lang som bred, 

spaltet i yderste femtedel (fig. 73). Kindbak- 

kerne ragende langt frem, med bagtil omtrent 

ERE SEE ss DONE ve 14. Halobrécta (p. 130). 

Tungen kort, ikke nær 6 gange så lang som bred 6. 

6. Tungespidsen udrandet eller kun kort spaltet 

18. Aleuondéta (p. 332). 

Tungespidsen spaltet omtrent til midten (fig. 73) 

16: Sipålia (p-1354) 08.17, Athéta (p 335). 

1. undergruppe Falågriae. 

Kæbepalperne 4-leddede. Læbepalperne 3-led- 

dede. Mundvigene (maxillarspalterne) kun adskilt 

fra øjets forrand ved smalle kinder. Hovedet 

bagtil indsnøret, halsen ca. -/,—"/, gang så bred 

som hovedet. 

1. Bohemiellina Mach. 

Adskilt fra alle slægtsgruppens andre arter 

ved, at alle fødder er 4-leddede, og yderligere let 

kendelig ved det bagtil stærkt indsnørede hoved 

og den skarpe længdemidtfure såvel på hoved 

som på pronotum. Ligner iøvrigt i kropsformen 

stærkt Falagria. Følehornene ret kraftige, 3. led 

meget kortere end 2., de ydre led tværbrede, 

endeleddet meget kortere end 9. —+ 10. led. Fød- 

derne ret korte, 1. bagfodsled tydeligt kortere 

end"2 + 3. led. 

På grund af kroppens og munddelenes byg- 

ning må slægten antages at stå Falagria meget 
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nær, og den bør derfor henføres under slægts- 

gruppen Myrmedoniini trods det afvigende fod- 

ledsantal. 

1. B. parad6xa Mach. Blankt sort eller sortbrun, vinge- 

dækkerne ofte lidt lysere, benene rødgule. Hovedet spredt, 

ret kraftigt punkteret, midtfuren deler sig fortil i 2' skrå; 

svage, mod følehornsroden rettede furer. Pronotum ret fint 

og lidet tæt punkteret, midtfuren deler sig bagtil i 2 skrå 

furer. Vingedækkerne og bagkroppen temmelig tæt kornede. 

Længde 1,4—1,6 mm. 

å: 6. bugleds bagrand rundet. 

C: 6. bugleds bagrand rundet afstudset,i midten ganske 

svagt indbuet. 

Denne art, der er beskrevet i 1941 fra Bohmen og fundet 
i Finland samme år og i Sverige i 1945, er opdaget hos os i 
1949 i Dyrehaven, hvor den er taget i antal i kompostbun- 
kerne ved vildthusene. Juli—sept. 

2. Falågria Mann. 

Kroppen ret hvælvet, oversiden blank. Hove- 

det ca. så bredt som pronotum, bagtil stærkt ind- 

snøret, halsen kun ca. ”/, så bred som hovedet. 

Følehornene ret kraftige, 3. led ca. eller omtrent 

så langt som 2. Pronotum hjerteformet, ofte med 

længdemidtfure, sider og bagrand fint kantede. 

Bagkroppen bredest omkring midten. 1.—3. frie 

rygled ved roden dybt tværfurede. 6. frie rygleds 

bagrand, undtagen hos F. nigra, med en række 

tætstillede, yderst korte,… stive torne. Benene 

slanke, 1. bagfodsled længere end 2. —+ 3. led. 
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Arterne kan i udseende minde noget om 

Autalia-arterne i slægtsgruppen Bolitocharini, 

jfr. foran p. 85 om skelnemærkerne. 

Oversigt over arterne. 

1. Scutellum med én skarpkantet længdemidtfure. 

Eronotnms læensdemidttare dyb ss Se vad 2. 

Sentellam uden længder er nad ed me anke bd 

2. Vingedækkerne ikke påfaldende spredt punkte- 

rede og behårede, langs sømmen omtrent eller 

eå;'så lange som pronotum . 9... LxSuleåta. 

Vingedækkerne yderst spredt punkterede og behå- 

rede, langs sømmen lidt kortere end pronotum 

2. sulcåtula. 

3. Pronotum rødgult, vingedækkerne gulbrune. Pro- 

notum spredt, vingedækkerne fortil meget tæt 

punkterede. - Længde 2;8—3,2 mm ..: 3... thoråcica. 

Pronotum og vingedækkerne sorte eller brunsorte. 

Pronotum ret tæt, vingedækkerne spredt punk- 

ferede;” Længde 1,6—1,;8 mm: 22... 0 år pda 

(SES sulcåta Payk. (fig. 74). -Let,:kendelig, ved. kraftigt 

længdefuret pronotum og scutellum og ikke påfaldende spredt 

punkterede vingedækker. Sort eller sortbrun, vingedækkerne 

ofte lidt lysere, følehornene brunlige, ofte med lidt lysere 

rod, benene brungule. Følehornenes ydre led svagt tvær- 

brede. Pronotum fint og ret spredt punkteret. Vingedæk- 

kerne tydeligt bredere end pronotum. Bagkroppen temmelig 

tæt, fortil kraftigere kornetpunkteret. Længde 2,3—2,5 mm. 

gg: 6. bugleds bagrand jævnt rundet (hos 2 bredt af- 

studset). 

Almindelig (J, Ø, B). I kompost, undertiden i løv og op- 
skyl på fugtig bund. Marts—maj, aug.—okt. 

Victor Hansen; Rovbiller, III. Fi 
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Fig. 74. Falagria sulcata 9%. x 20. 

2. F. sulcåtula Grav. Meget nærstående til den fore- 

gående, men let kendelig fra den ved noget smallere krop, 

kortere, smallere, meget spredt punkterede og behårede 

vingedækker, finere og mere spredt punkteret bagkrop, lidt 

mørkere følehorn med lidt stærkere tværbrede ydre led og 

lidt lysere ben. Længde 2—2,5 mm. 

åg og 92: Som den foregående. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø, B). I kompost, 
i løv og opskyl på fugtig bund og på stranden under tang. 
Marts—juni, aug.—nov. 

3. F. thoråcica Curt. Let kendelig fra de andre arter 

ved lysere farve, betydeligere størrelse og fortil meget tæt 
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punkterede vingedækker. Gulbrun, hovedet brunligt, prono- 

tum rødgult, bagkroppen overvejende brunlig, følehorns- 

roden og benene rødgule. Følehornene kraftigere end hos de 

andre arter, de ydre led tydeligt tværbrede… Pronotum fint 

og spredt punkteret, med skarp, dyb midtfure. Vingedæk- 

kerne ret fint og spredt punkterede, men fortil, især omkring 

scutellum tillige med dette og den bageste tilstødende del 

af pronotum meget tæt kornetpunkterede. Bagkroppen ret 

fint og spredt, bagtil noget tættere punkteret. Længde 2,8— 

3;2 mm, 

g og g: Omtrent som hos F. sulcata. 

Sjælden (J, Ø, B). Als Sønderskovs havskrænt (ved plante- 
rødder), Åstrup ved Haderslev, Vejrs (ved fåregødning i 
klitterne), Nymindegab, Slettestrand, Tranum strand, Ålbæk; 

Thurø, Ristinge klint, Fuglsang, Lysemose ved Maribo, 
Guldborgsund, Møen, Bisserup, Refsnæs, Hulerød; Ålhammer- 

bugten. Især på strandbredder under tang eller ved plante- 
rødder, f. eks. ved klitgræs, sjældnere inde i landet. Maj—aug. 

4. F. nigra Grav. Let kendelig ved den ringe størrelse 

og den meget svage midtfure på pronotum. Sort eller sort- 

brun, vingedækkerne ofte noget lysere, følehornsroden brun- 

lig, benene brungule. Følehornenes 3. led knebent så langt 

som 2., de ydre led stærkt tværbrede. Pronotum temmelig 

tæt, vingedækkerne og bagkroppen mindre tæt punkterede. 

Pronotum med meget svag, bagtil svagt grubeformet midt- 

fure. Længde 1,6—1,8 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand rundet tilspidset (hos 2 bredere og 

kortere rundet). 

Sjælden (J, Ø). Sønderborg, Rådstrand ved Årøsund (på 
leret havskrænt ved Bledius-gange), Grejsdalen (i paddehatte), 
Bryrup, Gødvad, Østenfjæld; Pilebækken ved Odense, Høv- 
blege (på kridtbund ved planterødder), Mogenstrup (i sand- 
grav), Gilleleje. På åben, sand-, grus-, kridt- eller lerbund 
ved planterødder og under sten. Maj—sept., friskklækkede 
stykker i slutningen af juli. 



100 

3. Cordålia Jagobs. 
(Cardiola Muls. et Rey). 

Meget nærstående til den foregående slægt, 

men adskilt fra den ved, at pronotums bagrand 

og sider ikke er kantede, og at hvert vingedække 

ved roden har en lille, tydelig grube mellem 

scutellum og skulder. 6. frie rygleds bagrand 

med ret lange hårtotter. 

1. C. obscura Grav. Brun eller rødbrun, vingedækkerne 

ofte lidt lysere, følehernsroden og benene rødgule eller brun- 

gule. Følehornenes 3. led ca. så langt som 2., de ydre led 

tydeligt tværbrede. Pronotum halvkugleformet hvælvet, med 

en yderst fin og svag længdemidtfure, spredt og yderst fint 

punkteret, siderne stærkt rundede, "Især" fortil,” Vingedæk= 

kerne ret spredt og meget fint punkterede.: Bagkroppen ret 

tæt kornetpunkteret. Længde 2,3—2,5 mm. 

å: Issen og pronotum med et fladt midterindtryk. 

Almindelig (J, Ø, B). I kompost, sjældnere ved svamp. 
April—juni, okt.—dec. 

4. Myrmecopora Saulcy. 

Kroppen temmelig flad og ligebred. Hovedet 

bagtil indsnøret, halsen ca. ”/, så bred som hove- 

det. Pronotum som regel tilsmalnet bagud. 1.—3. 

frie rygled ved roden tværfurede. Benene kortere 

end hos Falagria og Tachyusa, 1. bagfodsled hos 

vor art ca. eller rigeligt så langt som 2.— 3. led; 

Vor art er let kendelig fra undergruppens an- 

dre arter ved den flade, ret matte, tydeligt mikro- 

chagrinerede forkrop, behåringens retning på pro- 

notum og vingedækkerne og de ret korte ben. 
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£M lohmånderi Bernh. (sulcåta: Joh.) (fig. 75). " Sort, 

følehorn og ben gulbrune, fødderne lysere. Oversiden fint, 

netmasket mikrochagrineret, forkroppen ret mat, bagkrop- 

pen blankere. Hovedet omtrent 

firkantet, mindst så bredt som 

pronotum, temmelig fint og tæt 

kornetpunkteret. Følehornenes 3. 

led varierende i længde, ofte tyde- 

Har korlereend 2, de ydre led 

tydeligt tværbrede. Pronotum bre- 

dest foran midten, bagtil betyde- 

hst llsmalnet. i omtrent . rette 

linier, baghjørnerne noget stump- 

vinklede, ret skarpe, punkturen tæt 

og meget fin, behåringen i midt- 

linien fremadrettet, på hver side 

rettet udad, langs siderne endog 

lidt skråt fremad, vingedækkerne 

omtrent parallelsidede, punkturen 

tæt og ret fin, behåringen over- 

vejende rettet udad, langs siderne 

skråt bagud. Bagkroppen ret fint og 

spredt, bagtil lidt tættere kornet- 

punkteret. Længde 2,2—2,5 mm. 

åg: Hovedet i midten med et stort, fladt indtryk. Prono- 

tum langs midten med et bredt, tydeligt (hos 2 -svagere) 

længdeindtryk. 6. bugleds bagrand rundet, med en række 

kraftige i spidsen krumme randhår (hos 2 rundet afstudset, 

med finere, simple randhår). 

Fig. 75. Myrmecopora loh- 

manderi gg. x 23. 

Temmelig sjælden (J, Ø). Udbredt langs Jyllands østkyst 
(Kelstrup strand, Hyby strand, Fakkegrav, Juelsminde, 
Marselisborg strand); Lyø, Dyrnæs ved Fåborg, Agernæs 
(Nordfyn), Bandholm, Refsnæs, Egholm (ved Isefjord). På 
strandbredder under tang. Maj—aug. 
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5: Taehytise Pr: 

Hovedet bagtil indsnøret, halsen ca. eller rige- 

ligt halvt så bred som hovedet. Pronotum ikke 

eller kun lidt bredere end langt. Vingedækkerne 

bredere end og mindst så lange som pronotum. 

De tre eller (T. atra) to første frie rygled tværfu- 

rede ved roden; de to eller tre første bugled ligele- 

des tværfurede eller tværindtrykte ved roden. Mel- 

lembrystforlængelsen smalt og langt tilspidset, 

nående tilbage forbi mellemhofternes midte. 

Benene lange og slanke, 1. bagfodsled mindst 

så langt. som 2..—+ 3. led. 

Slægten adskiller sig fra de foregående slægter 

ved bredere hals og fra Atheta (i 2. undergruppe, 

nedenfor p. 135) ved det bagtil stærkere indsnø- 

rede hoved, de første bugleds tværfure og læn- 

gere 1. bagfodsled (jfr. dog p. 91 under nr. 12). 
Fra Calodera (i 9. gruppe ÅAleocharini, nedenfor 

p. 371), om hvis arter Tachyusa-arterne kan 

minde, adskilles Tachyusa bl. a. ved 4-leddede 

— ikke 5-leddede — forfødder. 

Arterne er livlige, hurtige solskinsdyr, der træffes på fugtig 
bund på bredden af rindende eller stillestående vand. 

Oversigt over arterne. 

1. 1.—3. frie rygled enkeltvis ikke tydeligt længere 

end 4. led, tæt eller yderst tæt punkterede, bag- 

kroppen fremefter ikke eller kun svagt tilsmalnet 

(ig. 16) 245555 rets Ka aA she UTETE 2. 

1.—3. frie rygled enkeltvis meget længere end 

4. led, spredt punkterede, bagkroppen fremefter 

Eee eee ende dede kedede 
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stærkt tilsmalnet (fig. 77). Pronotums behåring 

DL RV IAN É BET 1 Ra TE) FRRESERSSE SENERE DERES SEES ERBE TES 

2. 3. frie rygled ved roden kun svagt og meget uty- 

deligt tværfuret. Følehornene næppe fortyk- 

kede mod spidsen. Kroppen temmelig mat sort, 

uden metalskær. Pronotums behåring af type I 

ir 

3. frie rygled ved roden kraftigt tværfuret. Føle- 

hornene tydeligt fortykkede mod spidsen. For- 

kroppen oftest. med mørkt. .metalskær. .…...….. 

3. Følehornene ret korte, 3. led tydeligt kortere end 

2., de ydre led tydeligt tværbrede. Pronotums 

åtra. 

BE Al Type TER rs. sa sen 4.-secitula 

Følehornene ret lange, 3. led ikke tydeligt kortere 

end 2., de ydre led ikke tydeligt tværbrede. 

Pronotums: behåring af type L.eller IV... 

4. Pronotums behåring af type IV. Forkroppen med 

Ble t metalskær ARD. LADEN, 2. leucopus. 

Pronotums behåring af type I. Forkroppen med 

Frue metalskær FEEL ÆRE. 2 20 Ra 3sumbråtica: 

5. Bagkroppen fortil ca. så bred som hovedet, 3. frie 

rygled betydeligt kortere end 4. —+ 5. led. Pro- 

notums behåring nærmest af type II.. 5. coarctåta. 

Bagkroppen fortil tydeligt smallere end hovedet, 

3. frie rygled omtrent så langt som 4. —+ 5. led 

(fig. 77). Pronotums behåring nærmest af typeV 

6. constricta. 

1. T. åtra Grav. (fig. 76). Let kendelig fra de følgende 

arter ved ret mat, sort, yderst fint og tæt punkteret og yderst 

tæt og kort behåret overside uden metalskær, meget lange 

og tynde, mod spidsen næppe fortykkede følehorn, hvis led 

alle er betydeligt længere end brede, og svagere tværfure på 

1. og 3. frie rygled. Sort, benene sorte eller sortbrune med 

lysere lårrod, knæ og fødder. Hovedet omtrent så bredt som 

1) Se nedenfor p. 138. 
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pronotum. Følehornenes 3. led tydeligt længere end 2. Pro- 

notum lidt bredere end langt, bagud svagt tilsmalnet, med 

svag, bagtil lidt grubeformet længdemidtfure, baghjørnerne 

F1g.767"Tachvusa attrå 3:=x 20, 

stumpvinklede. Vingedækkerne betydeligt bredere end pro- 

notum. Bagkroppen mod roden kun meget svagt, bagud tyde- 

lidt tilsmalnet, de forreste frie rygled mangler langs bagran- 

den de lange, bagudrettede hår, der findes hos de andre arter. 

Længde 2,8—3,2 mm. 
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åg: 6. bugled længere og smallere og med stærkere rundet 

bagrand. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig, især. dyndet bund. ved 
vandkanter. Fundet i de fleste måneder. En larve, fundet ”/,, 
forpuppede sig 72/,. og. klækkedes' 18/,. 

2. T. leucopus Marsh. Let kendelig ved betydelig stør- 

relse, mørkt stålblå forkrop og fremefter næppe tilsmalnet 

bagkrop. Sort, temmelig blank, oversiden, især forkroppen 

med mørkt stålblåt skær, følehorn og ben sortbrune, fødderne 

lysere. Oversiden tæt og fint punkteret og behåret. Følehor- 

nene temmelig lange, mod spidsen svagt, men tydeligt fortyk- 

kede; deres: 2. og 3. led omtrent lige lange, 9. og 10. led ca. 

eller rigeligt så lange som brede. Forkroppens form omtrent 

som hos den foregående. Behåringen på 1. og 2. frie rygled 

i vidt omfang skråt indadrettet. Længde 3,5—4 mm. 

Øg: 6. bugleds bagrand jævnt rundet (hos 2 ret dybt ind- 

buet i midten). 

Sjælden (J," Ø,; B). Nørholm, Vejerslev, Grejsdalen,. Boller, 

Borum bæk, Sletteå, Vang skov, Ålbæk; Yderholm ved 

Lellinge å; Blykobbe å på Bornholm. På sandede bredder 
ved rindende og stillestående vand. April—aug. 

se FSombråtica-Er.. Nærstående til dén; foregående, 

men let adskilt fra den ved pronotums behåring og forkrop- 

pens brunlige metalskær. Endvidere er kroppens farve mindre 

dybt sort, ofte sortbrunlig med brunlige vingedækker, føle- 

horn og ben noget lysere, navnlig er skinnebenene oftest lyst 

brune eller brungule, følehornene lidt kortere, vingedækker- 

nes behåring nær sømmen mindre stærkt udadrettet og behå- 

ringen på 1. og 2. frie rygled omtrent lige bagudrettet. Længde 

3,4—3,8 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand jævnt rundet (hos 2 med en dyb, 

lidt spidsvinklet indskæring). 

Temmelig sjælden (J, Ø, B). Nordborg præstegårdshave 
på Als, Grejsdalen, Varna bæk, Borum bæk, Hobro; Yder- 

holm ved Lellinge å, Kalvebod strand, Damhusmosen, 
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Ravneholm og adskillige andre steder i Nordsjælland; Skels- 
myre (Bornholm). På fugtig, især sandet, gruset eller leret 
bund ved rindende eller stillestående vand, f. eks. i ler- og 
grusgrave. April—aug. 

4. T. scitula Er. Let adskilt fra de foregående ved pro- 

notums behåring og ved, at følehornene er kortere, deres 3. 

led tydeligt kortere end 2., deres 7.—10. led svagt, men dog 

tydeligt tværbrede og deres endeled kortere, at kroppen er 

lidt mere hvælvet, og at bagkroppen fremefter er lidt mere 

tilsmalnet, hvorved arten danner en overgang til de to føl- 

gende. Sort, temmelig blank, forkroppen med mørkt stålblåt 

skær, følehorn og ben brune eller sortbrune, de førstes rod, 

knæene, skinnebensspidserne og fødderne lysere. Pronotums 

punktur finere end hos de to foregående. Vingedækkerne kun 

lidt bredere end pronotum, smallere og kortere og med lidt 

stærkere indbuet bagrand indenfor baghjørnerne end hos de 

foregående, deres og bagkroppens behåring omtrent som hos 

T. leucopus. Længde 2,8—3,2 mm. 

Øg: 6. bugled længere og smallere og med stærkere rundet 

bagrand. 

Meget sjælden (J, Ø). Fanø (i fugtige sandgrøfter), Nør- 
holm, Grejsdalen (sammen med T. leucopus, umbratica og 
constricta), Hvorup, Blokhus, Løkken, Slettestrand, Flauen- 

skjold; Møens klint (på fugtig ler- og grusblandet havskrænt). 
På fugtige eller halvfugtige -sand- og lerskrænter, ofte sam- 
men med Bledius-arter. Maj—aug. 

5. T. coarctåta Er. Denne og den følgende art adskilles 

let fra de foregående ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved, at kroppen er meget smallere og vingedækkerne 

bagud noget tilsmalnede, med stærkere rundede sider og 

stærkt bagudtrukne baghjørner. Sort, temmelig blank, 

forkroppen med blåsort skær, følehorn og ben sortbrune 

eller brune, fødderne lysere. Forkroppen ret fint og tæt 

punkteret. Følehornene ikke ret lange, mod spidsen lidt 

fortykkede, 3. led lidt kortere end 2., 9. og 10. led lidt 

tværbrede, stærkest hos 2. Pronotum ca. så langt som bredt, 
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bagud kun svagt tilsmalnet, baghjørnerne skarpe, kun lidet 

stumpvinklede. Vingedækkerne længere og lidt bredere end 

pronotum. Bagkroppen fint, fortil spredt, bagtil tættere punk- 

teret, 1.—3. frie rygled dybt tværfurede. Længde 2,5—3 mm. 

åg: 6. bugled længere og smallere, bagranden stærkt rundet 

(hos 2 rundet afstudset, i mid- 

ten undertiden yderst svagt 

indbuet). 

Udbredt, men temmelig sjæl- 
den (J, Ø). Af findesteder kan 
nævnes: Borum bæk; Vose- 

mose på Fyn, Maribo sø, Sund- 
by Storskov, Suså, Damhus- 
mosen, Ravneholm, Hjortekær 
og adskillige andre steder i 
Nordsjælland. På fugtig mud- 
der-, sand-, grus- eller lerbund 

ved stillestående og rindende 
vand. Juni—sept. 

ku RF eonstricta Er (fig: 

77). Nærstående til den fore- 

gående, men let adskilt fra den 

ved de i oversigten nævnte 

kendemærker samt ved, at 

kroppen i det hele er smallere, Fig. 77. Tachyusa constricta 

kroppens og benenes farve ikke ?. x 18. 

så mørk, pronotums punktur 

finere og mindre tæt og dets behåring mindre stærkt udad- 

rettet, vingedækkerne noget længere med endnu stærkere bag- 

udtrukne baghjørner, bagkroppens punktur mere spredt og 

benene længere. Sort eller sortbrun, følehornene brune med ly- 

sere rod, benene rødgule eller brunrøde. Længde 2,7—3,2 mm. 

gå: 6. bugleds bagrand rundet afstudset (hos 2 i midten 

med en dyb ret- eller lidt spidsvinklet indskæring, fig. 77). 

Sjælden (J, Ø). Grejsdalen, Borum bæk; Slukefter ved 
Odense; Yderholm ved Lellinge å, Lyngby sø, Strandmølle- 
åen, Malmmosen. På lignende steder som den foregående. 
Maj—sept. 
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6. Gnypeta Thoms. 

Nærstående til den foregående slægt (Tachy- 

usa, p. 102), men adskilt fra den ved, at mellem- 

brystforlængelsen er kortere og bredere, næppe 

nående tilbage til mellemhofternes midte, og at 

1. bagfodsled «vel er længere end 2'led;s men 

kortere énd. 2. + 3. led. Pronotums "behåring Få kt 

type I eller II, dets sidebørster meget korte. Bag- 

kroppen fremefter næppe eller kun lidt tilsmalnet. 

Mellemskinnebenenes midterbørste yderst kort 

og utydelig, kortere end skinnebensbredden. 

Fra Atheta (nedenfor p. 135) adskilles slægten 

ved, at hovedet bagtil er tydeligere indsnøret og 

de ;2 eller 3 første :bugled ved rodenstydelkegre 

tværfurede eller tværindtrykte, end tilfældet nor- 

malt er hos Atheta, samt ved at den forreste klo 

(på alle ben) er tydeligt længere end den bageste, 

medens kløerne hos Atheta som regel er lige lange. 

Arterne minder i udseende en del om Tachy- 

usa-arterne og har en lignende levevis. 

Oversigt over arterne. 

1. Oversiden lidet blank, meget tæt punkteret og be- 

håret. Pronotums behåring af type II"). 9. og 10. 

følehornsled tydeligt tværbrøde 1.5. 2 3. vetåata 

Oversiden meget blank, temmelig tæt punkteret 

og behåret. Pronotums behåring af type I. 9. og 

10. følehørnsled ikke tydeligt tværbrede...:.. 2. 

2. Benene brunsorte med rødgule knæ og fødder. Ho- 

ved og vingedækker fint punkterede 1. carbonåria. 

1) Se nedenfor p. 138. 
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Benene rødgule eller brunrøde. Hoved og prono- 

kun uyderst fint punkterede ss EUS. dt rTubDrRor: 

1. G. carbonåria Mann. (fig. 78). Blankt sort, følehor- 

nene brunsorte eller brune, benéne brunsorte med rødgule 

Fig. 78. Gnypeta carbonaria 9. Xx 18. 

knæ og fødder. Oversiden fint punkteret og behåret. Hovedet 

meget smallere end pronotum, især fortil med mere eller 

mindre tydeligt netmasket mikroskulptur. Følehornene tem- 

melig lange og slanke, 3.led oftest lidt kortere end 2. led, 

de"mellemste led længere end brede, 9. og 10. led ikke eller 

kun meget svagt tværbrede. Pronotum lidt bredere end langt, 

bredest foran midten, bagtil i midten med et tværindtryk, 

bestående af 2 små gruber, siderne bagtil næppe rundede, 



110 

behåringen af type I. Vingedækkerne betydeligt bredere og 

længere end pronotum, bagranden ganske svagt indbuet 

indenfor baghjørnerne, behåringen indadtil skråt bagud- og 

udadrettet, udadtil bagudrettet. Bagkroppen i tværfurerne 

grovere punkteret, de bageste rygled med mere eller mindre 

tæt netmasket mikroskulptur. Længde 2,5—3 mm. 

å: Hovedet på midten svagt indtrykt. 6. bugled smallere, 

bagranden jævnt rundet (hos 29 rundet afstudset, i midten 

svagt indbuet, fig. 78). 

Almindelig (J, Ø). På fugtig bund ved rindende og stille- 
stående vand. April—nov. 

2. G. rubrior Tott. Meget ; nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved, at kroppen er mindre dybt 

sort, ofte især på vingedækkerne med lidt brunligt skær, 

følehornene oftest lidt lysere, benene rødgule eller brunrøde 

og oversidens, navnlig hovedets og vingedækkernes punktur 

finere og lidt mindre tæt. Endvidere er hovedet og de bageste 

rygled ikke eller næppe mikroskulpterede. Længde 2,5—3 mm. 

å og 29 omtrent som hos den foregående. 

Arten har været sammenblandet med den foregående, og 
dens udbredelse kendes derfor ikke med sikkerhed. Antagelig 
er den udbredt (J, Ø). Eksemplarer foreligger fra Mossø, 
Horsens Nørrestrand, Varna, Løkken; Jægersborg, Strand- 

mølleåen nær Hjortekær (i antal på dyndet bund i en grøft). 
Levevis som den foregående og undertiden i selskab med 
denne. April—aug. 

3. G. velåta Er. Let kendelig fra de to foregående ved 

meget smallere, mere ligebred krop, lidet blank overside med. 

meget tættere punktur og meget tættere, noget finere og 

kortere behåring samt kortere følehorn med tydeligt tvær- 

"brede 9. og 10. led. Endvidere er pronotums behåring af 

type II, vingedækkernes behåring overvejende bagudrettet, 

deres bagrand lidt stærkere indbuet indenfor baghjørnerne 

og disse lidt bagudtrukne. 3. følehornsled tydeligt kortere end 

2. led. Længde 2,3—2,6 mm. 
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åg: 6. bugleds bagrand jævnt rundet (hos 2 i midten ret 

dybt indbuet). 

. Sjælden, men vistnok udbredt på øerne; hidtil ikke fundet 
i Jylland. Marielund ved Odense; Nykøbing F. og Sundby 
Storskov (i grusgrave), Maribo sø (på sandbund), Damhus- 
mosen, Jægersborg, Strandmølleåen nær Hjortekær (i fugtig 
grøft), Luknam, Allerød lergrav. Den lever ved vandsteder 
på fugtig bund, både sandet, gruset, leret og muldet. Juni, 
aug. 

2. undergruppe Athétae. 

Kæbepalperne 4-leddede. Læbepalperne 3- 

leddede. Mundvigene (maxillarspalterne) kun 

adskilt fra øjets forrand ved smalle kinder. 

Hovedet bagtil som regel ikke eller kun svagt 

indsnøret (undtagen hos Dadobia og Callicerus). 

7. Brachyusa Muls. et Rey. 

Oversiden meget fint og tæt punkteret og behå- 

ret, med yderst fin, netmasket mikroskulptur. 

Hovedet kort, bagtil ikke indsnøret, øjnene store 

og hvælvede, tindingerne meget korte, ukantede. 

Følehornene slanke, næppe fortykkede mod 

spidsen, de ydre led ikke bredere end lange. 

Pronotums og vingedækkernes behåring over- 

vejende bagudrettet. Pronotums bagrand i mid- 

ten bagudtrukket, på hver side skråt indbuet. 

Vingedækkernes bagrand næppe indbuet inden- 

for baghjørnerne. Bagkroppen bagud langt og 

stærkt tilsmalnet, 1. frie rygled stærkt, 2. og 3. 

meget svagt tværfurede ved roden. Bugleddene 

ikke tværindtrykt ved roden. Benene slanke, den 
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forfeste klo på alle ben betydeligt længere end 

den bageste, bagføddernes 1.led omtrent så 

langt som 2.—4. led tilsammen, kloleddet ret 

kort, kun lidt længere end 4. led. 

Let adskilt fra undergruppens andre slægter 

samt fra Gnypeta ved det lange 1. bagfodsled og 

fra Tachyusa ved kort, bagtilikkeindsnøret hoved. 

Fig..79. Brachyusa concolor 3..Xx.25. 

1. B. céncoølor Er. (fig. 79)... Temmelig mat, sort, benene 

brunlige eller gulbrune. Hovedet noget smallere end prono- 

tum, følehornenes 3. led tydeligt kortere end 2. led. Pronotum 



1t3 

1/—1/, gang bredere end langt, bredest omkring midten, 

bagud svagt tilsmalnet i næsten rette linier. Vingedækkerne 

lidt bredere og længere end pronotura, bagud noget udvidede. 

Længde 2—2,5 mm. 

gg: Pronotum langs midten med et bredt, fladt længde- 

indtryk. 6. bugled længere og bredere end hos 92 med bred, 

afstudset bagrand (fig. 79). 

Yderst sjælden. Hidtil kun fundet ved Nykøbing F. (fåtal- 
ligt på leret, sumpet bund) og ved Hjortekær (3 stkr. i en 
fugtig, dyndet grøft nær Strandmølleåen, ”?/,, begge steder i 
selskab med Tachyusa atra. Den lever på fugtig, leret, sandet, 
eller dyndet bund, hvor den løber lynhurtigt fremme i sol- 
skinnet sammen med Tachyusa- og Gnypeta-arter. 

8. Dadébia Thoms. 

Let kendelig ved, at hovedet er bredt firkantet, 

så bredt som ponotum, bagtil brat indsnøret, 

med bag øjnene omtrent rette og parallelle sider, 

omtrent retvinklede baghjørner og næsten lige 

afskåret, fint kantet bagrand (fig. 80). Iøvrigt 

nærstående til Atheta. Kroppen flad, temmelig 

ligebred, bagkroppen bagud ganske svagt ud- 

videt, 1.—4. frie rygled ved roden tværfurede. 

1. bagfodsled ikke længere end 2. led. Let kende- 

lig ved hovedets ejendommelige bygning. Om 

adskillelsen fra Anomognathus i 7. slægtsgruppe 

Bolitocharini se foran p. 69. 

iD immérsa Er: (fig. 80). Temmelig blank, sort eller 

brunsort, følehornene brune, deres rod brungul, lårene lidt 

mørkere. Oversiden med fin, netmasket mikroskulptur, tyndt 

behåret, pronotum og vingedækkernes behåring overvejende 

bagudrettet. Hovedet yderst fint og spredt punkteret, føle- 

hornenes 3. led betydeligt kortere end 2. led, de ydre led noget 

Victor Hansen; Rovbiller. III, 8 
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tværbrede. Pronotum lidt bredere end langt, bredest lidt 

foran midten, siderne bagud svagt indbuede, punkturen meget 

fin og spredt. Vingedækkerne lidt-bredere og længere end 

pronotum, deres punktur lidt kraftigere end pronotums, bag- 

randen ikke tydeligt indbuet in- 

denfor baghjørnerne. Bagkrop- 

pen yderst spredt. punkteret: 

Længde 1,5—2 mm. 

å: 6. bugleds bagrand lidt 

stærkere rundet. 

Udbredt, men ikke alminde- 
lig (J, Ø, B). Under bark af in- 
sektangrebne nåle- og løvtræer, 
f. eks. eg og bøg, undertiden og- 
så ved udflydende træsaft. For- 
og efterår. 

9. Schistoglåssa Kr. 

Nærstående til slægten 

Atheta, men adskilt fra 

denne ved, at kindbak- 

kerne (hos S$. curtipennis 

dog kun den venstre) er 

spaltede i sidsen (fig. 72, 

p- 94), og at tungen er spaltet næsten til grunden 

i to smalle, noget divergerende flige (fig. 73, 

p. 94). I habitus mindende om Åtheta-under- 

slægten Philhygra (nedenfor p. 152). Oversiden 

med netmasket, på bagkroppen hos S. viduata 

og aubei tværmasket mikroskulptur. Hovedet 

mere eller mindre tydeligt udvidet bag øjnene, 

tindingerne i hvert fald bagtil kantede. Prono- 

tum ca. "/,—"/, bredere end langt, behåringen 

af type II eller V (jfr. nedenfor p. 138), hos 

Fig. 80. Dadobia immersa 9. 

XKz30, 
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S. aubei dog af type I. Vingedækkernes behå- 

ring overvejende bagudrettet, hos S. aubei dog 
indadtil skråt bagudrettet. Bagkroppen temmelig 

ligebred eller bagud svagt tilsmalnet, 1.—3. frie 

rygled ved roden tværfurede. Mellemhofterne 

smalt adskilt fra hinanden, mellembrystforlæn- 

gelsen smalt tilspidset, nående tilbage omtrent til 

2/[, af mellemhofternes længde. Kroppens side- 

børster og skinnebensbørsterne svagt udviklede. 

Foruden S$S. viduata henhører, som påvist af 

Brundin, til denne slægt S. gemina, curtipennis 

og aubei, hvilke 3 arter tidligere har været hen- 

ført til Atheta. 

Om adskillelsen fra Amischa se nedenfor 

p2121. 

Arterne lever på fugtig bund. 

Oversigt over arterne. 

1. 5. frie rygled temmelig kraftigt kornet. Prono- 

tums behåring af type II (V). Større, 3—3,8 

HEE SENESTE BØ SVINE ERE is viduåta: 

5. frie rygled i det højeste fint kornet. Mindre, 

ERE DDT ga markerne é& Bx SERENE RR va 

2. Pronotums behåring af type I. Større, 2,5—3 mm 

2. aubéi. 

Pronotums behåring af type II. Mindre, 1,7— 

SED TE nl ak reed 3: 

3. De ydre følehornsled kun svagt tværbrede. Øjnene 

ikke særligt små, tindingerne kun ca. ”/, læn- 

gere end øjets længde. Vingedækkerne over 

skuldrene tydeligt bredere end pronotum 

3. gémina. 

Deydre følehornsled ca. 7/, gang bredere end lange. 

g+ 
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Øjnene meget små, tindingerne ca. ”/. længere 

end øjets længde. Vingedækkerne over skuld- 

rene ikke tydeligt bredere end pronotum 

4. curtipénnis. 

1. 'S. viduåta/ Er, (fg:81); Let kendelig fra 'S; auberved 

pronotums og vingedækkernes afvigende behåringsretning 

(jfr. foran p. 114) og fra de to andre arter ved meget betydeli- 

gere størrelse. Sort, følehornene brune, deres rod og benene 

brungule. Hovedet meget smallere end pronotum, tindin- 

Fig. 81. Schistoglossa vidu- 

at 2 x516; 

gerne tydeligt længere end øj- 

nene. Følehornenes 3. led ca. så 

langt som 2.led, de ydre led 

ikke eller næppe tværbrede. Pro- 

notum yderst fint, temmelig tæt 

punkteret, foran scutellum med 

en svag midtgrube. Vingedæk- 

kerne lidt bredere og ca. ”/, læn- 

gere end pronotum, tæt og tem- 

melig kraftigt kornetpunkterede, 

bagranden tydeligt indbuet in- 

denfor baghjørnerne. Bagkrop- 

pen fortil ret fint og tæt, bagud 

mere spredt, på 5. led spredt 

og kraftigere kornetpunkteret. 

Længde 3—3,8 mm. 

åg: Pronotum langs midten 

med et fladt længdeindtryk. 6. 

frie rygleds bagrand fint kornet ; 

6. bugleds bagrand mere tilspid- 

set rundet end hos 2. Fra arterne 

i Atheta-underslægten Philhygra 

(nedenfor p. 152) adskiller arten 

sig bl. a. ved at pronotums behåring er af type II (V), ikke 

type I, og fra andre Atheta-arter af tilsvarende form og 

størrelse ved det samme kendetegn i forbindelse med vinge- 

dækkernes bagudrettede behåring og bagkropspunkturen. 
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Nemmelig- sjælden og: stedegen (J, Ø, B):- Af-findesteder 
kan nævnes: Haderslevegnen (Christiandal), Skanderborg sø; 
Holmdrup mose ved Svendborg, Odense, Boserup, Kagsmose, 
vandhul på Eremitagesletten, Malmmosen, Kollemose, Tegl- 
gårds sø ved Hillerød. På sumpet bund i mos og løv, f. eks. 
pileløv. Marts—juni. 

2 Sr aubéi Bris. Let kendelig fra de andre arter ved 

pronotums og vingedækkernes afvigende behåringsretning 

(jfr. foran p. 114). Ligner iøvrigt den foregående, men afviger 

fra den ved, at størrelsen er lidt ringere, hovedet forholdsvis 

lidt bredere, noget fladere og tydeligere punkteret, pronotum 

noget tydeligere punkteret, oftest. med en tydelig, omend 

svag længdemidtfure, vingedækkernes bagrand lidt svagere 

indbuet, bagkroppen bagud lidt mere tilsmalnet og de bageste 

rygled meget finere punkterede. Følehornenes ydre led skal 

undertiden kunne være ret stærkt tværbrede, hvilket dog ikke 

synes at være konstateret hos danske eksemplarer. Længde 

2,5—3 mm. 

åg og 2: Hos begge køn er 6. frie rygleds bagrand rundet 

afstudset, i midten undertiden svagt indbuet og 6. bugleds 

bagrand rundet tilspidset, men hos $ har denne bagrand en 

yderst smal, gennemsigtig hudbræmme og lidt mindre tæt 

randbehåring end hos 92. 

Fra Atheta-arter af lignende form og størrelse adskilles 

arten ved pronotums behåring (type I) i forbindelse med 

farven. 

Udbredt; 'men vistnok ret sjælden (J, Ø, B). Af findesteder 
kan nævnes: Fanø, Horsensegnen, Skanderborg, Silkeborg- 
egnen; Holmdrup mose ved Svendborg, mange nordsjælland- 
ske moser. På fugtig mosebund i løv og mos eller opskyl. 
Marts —maj, juli—okt. 

3. S. gémina Er. Mindre, smallere og lidt mere ligebred 

end de foregående, med lidt mindre tæt punktur og lidt mere 

åben, mindre stærkt tværtrukket mikronetmaskning på bag- 

kroppen. Brunsort, bagkropsspidsen og ofte pronotum og 

vingedækker lysere, følehornene brunlige eller brungule, deres 
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rod og benene rødgule. Hovedet noget smallere end pronotum, 

følehornenes 3. led omtrent så langt som 2. led. Pronotum 

fint og tæt punkteret. Vingedækkerne lidt bredere og ca. ”"/, 

længere end pronotum, lidt kraftigere punkterede end dette, 

bagranden svagt indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen 

fint, fortil lidet tæt, bagtil meget spredt punkteret. Længde 

1,7—2,3 mm. 

åg og 2 omtrent som hos den foregående. 6. bugled hos 2 

lidt mere tilspidset end hos .$. 

Fra Atheta-arter af lignende form og størrelse adskilles 

arten ved pronotums behåring (type II). 

Udbredt, men vistnok ret sjælden (J, Ø, B). Af findesteder 

kan nævnes: Ærøskøbing, Kagsmose, vandhul på Eremitage- 
sletten (aftenketset i antal &-?5/,), Rudeskov, Store Dyrehave. 
På lignende steder som den foregående. April—juli, okt. 

4. S. curtipénnis Sharp. Nærstående til den foregående 

men let adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker. Endvidere er hovedet forholdsvis lidt bredere, føle- 

hornene lidt kortere, 3. led lidt kortere end 2. led, pronotum 

større, vingedækkerne kortere, ikke længere end pronotum, 

og deres bagrand ikke tydeligt indbuet indenfor baghjørnerne. 

Længde 1,7—2,3 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand med en bred og flad, ganske 

svagt takket indbugtning, der på hver side begrænses af en 

lille, stumpvinklet tand (fig. 82). s 

Ren, 
Fig. 82. Schistoglossa curtipennis gg. 6. frie rygled. 

Fra Atheta-arter med små øjne adskilles arten ved de korte 

vingedækker eller (fra A. circellaris) bredere pronotum. 

Sjælden (J, Ø). Skørping skov; vandhul på Eremitageslet- 
ten, Ravneholm, Malmmosen, Store Dyrehave, Hillerød. 
På fugtig bund ved moser og vandhuller i løv og mos og især 
ved roden af græstuer; en enkelt gang på fugtigt sand i en 
sandgrav. April, juni, okt, 
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107"€ allicerus "Grav. 

Let kendelig ved det påfaldende tykke 3. kæbe- 
palpeled (fig. 83) og (for vor arts vedkommende) 

Fig. 83. Callicerus obscurus g. x 18. 

de stærkt forlængede to yderste følehornsled, af 

hvilke 10. led er mindst ca. dobbelt så langt som 

9. led og 11. led mindst så langt som 8.—10.led 

tilsammen (fig. 83). Hovedet bagtil ret stærkt 

indsnøret, halsen lidt over halvt så bred som 
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hovedet. Følehornene lange og kraftige. Prono- 

tums' behåring "af”type TIF(nhedenfor pPS8 

Vingedækkerne betydeligt bredere og længere 

end pronotum, behåringen indadtil skråt bag- 

udrettet, udadtil bagudrettet, bagranden svagt 

indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen tem- 

melig ligebred, 1.—3. frie rygled ved roden tvær- 

furede. 1. bagfodsled lidt længere end 2. led. 

1. C. obsctrus Grav. (fig. 83). Sort, vingedækkerne. og 

bagkropsspidsen undertiden lysere, følehornene sortbrune 

eller brune, benene brungule. Forkroppen ret mat på grund 

af kraftig mikrochagrinering. Hovedet omtrent så bredt som 

pronotum, dette lidt bredere end langt, bredest lidt foran 

midten, tilsmalnet bagud i rette eller lidt indbuede linier, 

fint og temmelig tæt kornetpunkteret, med ret skarpe, stump- 

vinklede baghjørner. Vingedækkernes punktur lidt kraftigere. 

Bagkroppen ret blank, svagt mikrochagrineret, spredt punk- 

teret. Længde 2,8—3 mm. 

åg: Følehornenes endeled rigeligt 3 gange så langt som bredt 

(hos 2 kortere, kun rigeligt dobbelt så langt som bredt), 

10. led tydeligt længere end bredt (hos 2 omtrent så langt som 

bredt), je He: 83. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). På fugtig bund under 
løv og mos, i grus- og sandgrave, undertiden i kældere og i 
løvet i rævegange. Arten er antagelig knyttet til dyreboer 
og -gange. Marts—maj. 

11. :Amischa Thoms. 

Nærstående til Atheta, men adskilt fra denne 

slægt ved, at tungespidsen er bred, konveks, 

dobbeltbugtet afrundet. Hovedet bagud udvidet, 

noget trekantet, øjnene små, tindingerne meget 
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længere end øjets længde, rundede, ukantede. 

Følehornenes 3. led tydeligt kortere end 2. led, 

de ydre led tydeligt tværbrede. Pronotums be- 

hårns af type II (se; nædenfor mp. 138), …side- 

børsterne næppe synlige, yderst fine og korte, 

meget kortere end 1. følehornsleds bredde. Vin- 

gedækkernes behåring bagudrettet, bagranden 

lidt indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen 

temmelig ligebred, 1.—3. frie rygled tværfurede 

ved roden, 1.—4. led ret tæt punkterede, 5. led 

tydeligt længere end 4., 6. leds bagrand oftest 

indbuet i midten. Skinnebensbørsterne meget 

svagt udviklede. 1. bagfodsled ca. så langt som 

2.led. Længde 2—2,5 mm. 

Arterne står nær til Schistoglossa-arterne (foran 

p. 114) men adskilles, foruden ved kindbakker- 

nes og tungens afvigende bygning og ukantede 

tindinger, fra S. curtipennis ved lidt kortere føle- 

horn, lidt længere og bredere vingedækker og 

mere udadrettet behåring på pronotum nær 

midtlinien og fra de andre Schistoglossa-arter 

ved betydeligt kortere følehorn og mindre øjne. 

Blandt Atheta-arterne vil Amischa-arterne på 

grund af hovedformen, de små øjne, den tem- 

melig ligebrede bagkrop, de tværbrede ydre 

følehornsled og den ringe størrelse næppe kunne 

tænkes forvekslet med andre end A. talpa, fra 

hvilken de bl. a. afviger ved meget kortere side- 

børster på pronotum, bagudrettet behåring i 

pronotums midtlinie og tættere punkterede 1.— 

4. frie. rygled, samt Å. laticeps, . deformis og 
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britteni, der alle har kantede tindinger og meget 

længere sidebørster på pronotum. Fra Qusipalia 

og Aleuonota (nedenfor p. 133 og 332) adskilles 

Amischa bl. a. ved ukantede tindinger. 

Artsadskillelsen indenfor Amischa volder store 

vanskeligheder og er endnu ikke klarlagt, jfr. 

nedenfor. 

Oversigt over arterne. 

1. 6. frie rygleds bagrand svagt og jævnt indbuet i 

næsten hele sin bredde (fig. 84), 5. led omtrent 

lige så tæt punkteret som de foregående led 

3. decipiens 2. 

6. frie rygleds bagrand i midten med en indbugt- 

RE ER, 
analis decipiens 

Fig. 84. Amischa 9. 6. frie rygled. 

ning (fig. 84), 5. led mindre tæt punkteret end 

de foregående led KS PLEL SEER stedet kender ke 2. 

2. Hovedet i midten tydeligt indtrykt 2. cåvifrons Jå. 

Hovedet uden indtryk i midten | 

1. anålis Q-og 2. cåvifrons&: 

1. A. anålis Grav. (fig, 85). Sort" 'eller sortbrun,' vinge 

dækker og bagkropsspids ofte noget lysere, følehornene brun- 

lige, ofte med lysere rod, benene gulbrune eller rødgule. 

Hovedet kun lidt smallere end pronotum, dette tværbredt, 

ret tæt og yderst fint og utydeligt punkteret, siderne jævnt 

rundede. Vingedækkerne lidt bredere end og, målt fra scutel- 

larspidsen, lidt længere end pronotum, fint og tæt punkterede. 

Længde 2—2,2 mm. 

gg: ukendt. 
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2: Hovedet uden indtryk. 6. frie rygleds bagrand i midten 

indbuet (fig. 84), 6. bugleds bagrand rundet afstudset (i mid- 

ten undertiden yderst svagt ind- 

buet) med ret korte, tætstillede 

randhår. 

Undersøgelser af et stort mate- 

riale, der måtte henføres til ana- 

lis eller cavifrons, har vist, at alle 

eksemplarer med indtryk på ho- 

vedet var hanner, alle uden ind- 

tryk hunner, og at det ikke syn- 

tes muligt at adskille to hanfor- 

mer eller to hunformer. Nogle 

forfattere antager derfor,. at ca- 

vifrons er hannen til analis. Her- 

imod synes dog at tale, at cavi- 

frons har en langt snævrere ud- 

bredelse end analis (den findes 

f. eks. ikke i Island, hvor analis 

er almindelig). Forholdet kunne 

da måske være det, at analis for- 

planter sig partenogenetisk, og at 

hunner af analis og cavifrons ikke 

lader sig adskille med sikkerhed 

(bortset fra kortvingede former af den sidste, jfr. nedenfor 

p. 124). Men udelukket er det vel ikke, at det drejer sig om 

een enkelt art, der i visse områder har helt eller delvis par- 

tenogenetisk forplantning. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På forskelligartet bund, under 
løv, i opskyl og i kompost; også fundet i myretuer og i muld- 
varpe- og musereder. Især forår og efterår. 

Fig. 85. Amischa analis 92. 

XD: 

2. A. cåvifrons Sharp. Meget nærstående til den fore- 

gående, og kun for hannens vedkommende sikkert kendelig, 

jfr. nedenfor. Længde 2—2,2 mm. 

åg: Hovedet i midten med et indtryk. 6. frie rygleds bag- 

rand i midten indbuet, 6. bugled. forlænget, bagranden afstud- 

set, med mindst 6 ret lange, mørke randbørster. 
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Q: Som analis 9, fra hvilken den ikke synes at kunne 

skelnes med sikkerhed, jfr. dog lige nedenfor. 

De danske eksemplarer hører, i hvert fald for størstepar- 

ten, til den vingede form, A. simillima Sharp. Hovedformen, 

som ér uvinget, har "kortere. vingedækker,; der; mål fra 

scutellarspidsen, ikke er så lange som pronotum, og hvis 

skuldre er svagere markerede. Hovedformen er dominerende 

f. eks. i, NofØé; dens. hun: er:som regel: ret detikendelme ra 

analis 2 ved de korte vingedækker. 

Udbredt (J, Ø, B), men mindre almindelig end A.analis. 

[A. sårsi Munster. Meget nærstående til A. cavifrons og 

for hunnens vedkommende næppe til at adskille sikkert fra 

cavifrons 2 og analis 2. Hannen ligner cavifrons 3, men af- 

viger fra den bl. a. ved, at 6. bugleds bagrand kun har 4 rand- 

børster. Arten er gennemgående lidt større end de foregående 

og forholdsvis mørkt farvet. Længde 2—2,5 mm. 

Arten er fundet i Sydnorge og Sydfinland, men ikke kon- 
stateret i Sverige. Dens forekomst hos os synes ikke. ude- 
lukket. Levevis antagelig som de to foregående. ] 

3." A; decipiens Shårp.….Nærstående "til A- analis men 

adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker. 

Længde 2—2,2 mm. 

åd: ukendt. 

2: Hovedet uden indtryk. 6. frie rygleds bagrand svagt 

og jævnt indbuet i næsten hele sin bredde (fig. 84), 6. bugled 

omtrent som hos analis 2. 

Også denne art forplanter sig muligvis partenogenetisk. 

Arten har hos os antagelig været sammenblandet med 
analis. Den er vistnok udbredt. Eksemplarer foreligger fra 
Damhusmosen og Dyrehaven, sigtede af kompost, forår og 
efterår, sammen med analis. 
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127Pyendta Maul set:Rey. 

Nærstående til Amischa, med hvilken slægt 

den stemmer overens i tungens form og pro- 

notums yderst korte, næppe synlige sidebørster, 

der kun er ca. ”/, så lange som 1. følehorns- 

leds: bredde, men let adskilt ved meget større 

mus. ter ikke er korlere' end”deé bagtil kan- 

tede tindinger, og bagudrettet behåring (type V, 

mr nedenfor p.7138) på  pronotum.. Fra den 

ligeledes nærstående slægt Atheta adskiller Pyc- 

nota sig ved tungens afvigende form. Kroppen 

ret bred. Forkroppen fint og ret tæt punkteret, 

med fin, netmasket. mikroskulptur, behåringen 

både på pronotum og vingedækker bagudrettet, 

bagkroppen fint, fortil ret tæt, bagtil mindre tæt 

punkteret, med meget fin, stærkt tværmasket 

mikroskulptur. Hovedet bredt, men dog tydeligt 

smallere end pronotum, bagud noget udvidet. 

Følehornene ret korte og kraftige, 3. led kortere 

em led, 4. ledtydeligt tværbredt, de ydre led 

ca. ”/, gang bredere end lange, endeleddet læn- 

gere end 9. + 10. led. Vingedækkernes bagrand 

tydeligt indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkrop- 

pen bagud svagt tilsmalnet, 1.—3. frie rygled 

tværfurede ved roden. Bagfødderne slanke, 1. led 

ikke længere end 2. led, 1.—4. led alle slanke, 

4.led ca. dobbelt så langt som bredt. Kroppen 

bortset fra bagkropsspidsen næsten uden syn- 

lige sidebørster, skinnebensbørster ikke synlige. 

Fra Schistoglossa, Notothecta, Halobrecta, 
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Aleuonota og Alianta såvel som fra de få Atheta- 

arter med bagudrettet behåring på pronotum, 

adskilles Pycnota let ved de næppe synlige side- 

børster på pronotum. 

1. P. paraåadéåxa Muls.”et Rey (nidébrum "Thoms:) (fig: 

86). Sort, noget blank, bagkropsspidsen ofte lidt lysere, føle- 

hornene brune med lidt lysere rod, benene gulbrune med 

Fig. 86. Pycnota nidorum 9. x 25. 

gule fødder. Pronotum ca. ”/, gang bredere end langt, bagud 

kun ganske svagt tilsmalnede, baghjørnerne afrundede, men 

tydeligt markerede, bagranden indenfor dem med yderst svag 
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antydning af indbugtning. Vingedækkerne ganske lidt bredere 

og lidt længere end pronotum. Bagkroppens 4. og 5. led om- 

trent lige lange. Længde 2—2,5 mm. 

g og 2: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn svagt ind- 

buet i midten. 6. bugleds bagrand hos gg ret stærkt rundet, 

hos 2 bredere og fladere rundet. 

Meget sjælden (Ø). Ballerup (i musegange), Ordrup mose 
og Eremitagesletten (i muldvarpereder). Arten lever i for- 
skellige mindre pattedyrs, f. eks. muldvarpe, mus og rotters 
boer og gange. April—juni, aug. 

13.—Notothécta”"ThomSs: 

Nærstående til Atheta, men adskilt fra denne 

slægt (såvelsom fra undergruppens andre slæg- 

ter) ved, at følehornene er tætleddede, idet led- 

stilken er yderst kort (en karakter, der fore- 

kommer hos flere myrmecophile slægter, f. eks. 

Thiasophila, nedenfor p. 441). Tindingerne ukan- 

tede. Pronotum med ret skarptvinklede baghjør- 

ner, behåringen af type V (se nedenfor p. 138) 

eller (N. anceps) indadtil på hver side udadret- 

tet, sidebørsterne ret lange eller (N. anceps) 

meget korte, bagranden på hver side lidt indbuet. 

Vingedækkernes behåring overvejende bagudret- 

tet, bagranden tydeligt indbuet indenfor bag- 

hjørnerne. Bagkroppen bagud tilspidset, 1.—3. 

frie rygled ved roden tværfurede. Skinnebens- 

børsterne yderst korte og utydelige. Mellem- 

hofterne temmelig bredt adskilt fra hinanden. 

1. bagfodsled ikke længere end 2. led. 

Arterne lever i myretuer som tålte gæster (synøker). 
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Oversigt over arterne. 

1... Forkroppen ret mat. Pronotum med tydelig, ret 

skarp længdemidtfure, meget tæt punkteret 

3. ånceps. 

Forkroppen blank. Pronotum uden længdemidt- 

Ture, "lidet: tæt punkteret) PESOS NISSER LE 

2. De ydre følehornsled ikke eller kun svagt tvær- 

brede: Længde. 3-5 4 Betal 1; flåvipen 

De ydre følehornsled over 7/, gang bredere end 

lange. "Længde A5—3 2 TE USTA DS 2. confusa. 

1. Ni: flåvipes Grav Stk 

87). Kroppen bred, noget ten- 

formet, sort eller brunsort, 

vingedækkerne og bagkrop- 

spidsen noget lysere, følehor- 

nenes spids og rod samt be- 

nene rødlige. Oversiden med 

fin, netmasket mikroskulptur. 

Hovedet betydeligt smallere 

end  spronotum.  Følehornene 

slanke, 3. led lidt længere end 

2,,ed.… Pronotum . rigeligt "5 

gang bredere end langt,” fint 

og lidet tæt punkteret, foran: 

scutellum med et indtryk og 

på skiven ofte med en lille 

rund grube på hver side. Vinge- 

dækkerne lidt bredere og no- 

Fig. 87. Notothecta flavipes — get længere end pronotum, bag- 
Xx11B; ud noget udvidede, lidt kraf- 

tigere og tættere punkterede 

end pronotum. Bagkroppen meget fint, fortil lidet tæt, bagtil 

meget spredt punkteret. Længde 3—3,5 mm. 

åg: 6. frie rygleds bagrand i midten stumpvinklet indskåret, 

yderhjørnerne stumpvinklede. 6. bugleds bagrand rundet til- 

spidset. 
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P: 6. frie rygleds bagrand i midten yderst svagt indbuet, 

yderhjørnerne afrundede. 6. bugleds bagrand mere jævnt 

rundet. 

Almindelig (J, Ø, B). Hos Formica rufa, pratensis og 
truncorum, sjældnere hos F. exsecta og sanguinea. Over- 
vintrer som imago. 

2. N. confusa Mårk. Nærstående til den foregående, 

men adskilt ved kortere og kraftigere følehorn, hvis ydre led 

er ret stærkt tværbrede. Endvidere er kroppen lidt mindre 

bred, størrelsen lidt ringere, bagkroppens punktur lidt kraf- 

tigere og oftest lidt tættere og mikroskulpturen på forkroppen 

lidt svagere og på bagkroppen med stærkt tværtrukne masker. 

Følehornenes 3. led ikke altid tydeligt længere end 2. led. 

Længde 2,5—3,2 mm. 

åg og 92 omtrent som hos den foregående. 

Sjælden (J, Ø). Haderslevegnen; Sundby Storskov, Knud- 
skov ved Vordingborg, Boserup, Dyrehaven, Rudeskov, 
Donse, Freerslev hegn. Hos Lasius fuliginosus, undtagelsesvis 
hos Formica rufa. Maj—sept., umodne eks. ?8/,, 

3. N. ånceps Er. Let kendelig fra de to foregående ved 

de i oversigten nævnte kendemærker samt ved, at oversidens 

behåring er meget finere og på pronotum indadtil mere ud- 

adrettet, pronotum fladere og dets sidebørster meget kortere, 

vingedækkerne fladere, meget tættere punkterede og bag- 

kroppen tættere punkteret. Oversiden med fin, tæt ridset 

mikroskulptur, forkroppen ret mat, bagkroppen lidt blankere. 

Sort eller brunsort, bagkropsspidsen lidt lysere, følehornene 

brune med lysere rod, benene gullige. Følehornenes 3. led ca. 

så langt som 2. led, de ydre led kun svagt tværbrede. Prono- 

tum ca. !/, gang bredere end langt. Vingedækkerne ganske lidt 

bredere og lidt længere end pronotum, yderst tæt punkterede. 

Bagkroppen meget fint, fortil ret tæt, bagtil mindre tæt 

punkteret. Længde 2,5—2,8 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand i midten svagt indbuet og på 

hver side yderligere med en yderst svagt antydet, smallere 

Victor Hansen : Rovbiller, III, 9 
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indbugtning. 6. bugleds bagrand jævnt rundet, med en smal, 

gennemsigtig hudbræmme. 

Q: 6. frie rygleds bagrand i midten svagt indbuet. 6. bug- 

leds bagrand i midten svagt indbuet, med en række tætstil- 

lede, yderst korte, stumpe børster (foruden de almindelige 

randhår). 

Almindelig (J, Ø). Hos Formica rufa, pratensis og trun- 
corum, undtagelsesvis hos F. exsecta. 

14. Halobrécta Thoms. 

Meget nærstående til Atheta, men adskilt fra 

denne slægt ved, at tungen er meget lang, ca. 

"6 gange så lang som bred, og kun spaltet i yder- 

ste femtedel (fig. 73, p. 94), og iøvrigt kendeteg- 

net ved, at kindbakkerne rager langt frem, med 

omtrent rette sider, og at hovedet er groft punk- 

teret. Øjnene af normal størrelse, tindingerne 

kantede. Følehornenes 3. led lidt kortere end 

2.led, de ydre led ret stærkt tværbrede. Prono- 

tums behåring af type III (jfr. nedenfor p. 138). 

Vingedækkernes behåring indadtil ret stærkt 

skråt udadrettet, udadtil bagudrettet, deres bag- 

rand ret stærkt indbuet indenfor baghjørnerne. 

Bagkroppen bagud kun ganske svagt tilsmalnet, 

1.—3. frie rygled tydeligt, 4. led svagt tværfurede 

ved roden. Mellembrystforlængelsen meget lang 

og smal, nående tilbage omtrent til ”/; af mellem- 

hofternes længde. Mellem- og bagføddernes kløer 

i midten udvidede, seglformede, klohåret langt, 

mindst så langt som kløerne (jfr. fig. 100, p. 145). 

1.…bagfodsled lidt længere end 2. led. Kroppens 
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sidebørster lidet kraftige, skinnebensbørsterne 

yderst fine og korte, meget utydelige. Længde 3— 

25 Mn. 

Fra Atheta vestita (nedenfor p. 210), der også 

har groft punkteret hoved, adskilles vore Halo- 

brecta-arter let bl. a. ved afvigende hårretning 

i pronotums midtlinie (type III, ikke IV), stær- 

kere tværbrede ydre følehornsled og stærkere 

indbuet vingedækkebagrand. Fra Atheta-arter 

med behåring på pronotum af type III adskilles 

Halobrecta ved hovedets grove punktur og fra 

de andre slægter i undergruppen ved pronotums 

behåring og hovedets grove punktur. 

Arterne er stranddyr. 

Oversigt over arterne. 

1. Følehornene brune med lidt lysere rod, benene 

gulbrune. Vingedækkerne betydeligt bredere og 

kEnsere end pronotum ;.........: 1. puncticeps. 

Følehorn og ben rødgule, de første mod spidsen 

og lårene ofte lidt mørkere. Vingedækkerne 

lidt bredere og længere end pronotum .. 2. flåvipes. 

SYHSpincticeps Thoms. (fig. 88). Sort eller brunsort, 

bagkropsspidsen lidt lysere, følehornene brune med lidt lysere 

rod, benene gulbrune. Oversiden med fin, netmasket mikro- 

skulptur. Hovedet kun meget lidt smallere end pronotum, 

dette ca. ”/, bredere end langt, bredest foran midten, bagud 

tilsmalnet i omtrent rette eller svagt indbuede linier, fint og 

temmelig tæt punkteret. Vingedækkerne kraftigere, meget 

tæt punkterede. Bagkroppen fint, fortil lidet tæt, bagtil meget 

spredt punkteret. Længde 3—3,5 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand i midten afstudset, ganske svagt 

karvet. 6. bugleds bagrand stærkt rundet tilspidset (fig. 88). 

9x 
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Q: 6. frie rygleds bagrand rundet. 6. bugleds bagrand run- 

det afstudset. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På strandbredder, under tang 
og andet opskyl. Maj—aug. 

Fig. 88. Halobrecta puncticeps gg. Xx 16. 

2. H. flåvipes Thoms. (atricilla Scriba, Joh.). Nærstå- 

ende til den foregående, men let adskilt fra den ved de i over- 

sigten nævnte kendemærker. Endvidere er hovedet noget 

større, omtrent så bredt som pronotum, dette lidt større og 

lidt stærkere tværbredt, kroppen noget kraftigere og lidt 

mere ligebred. Længde 3—3,5 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand antydet stumpvinklet afstudset, 

næppe forskellig fra 29. 6. bugleds bagrand rundet tilspidset 

(hos 2 rundet afstudset). 

Almindelig (J, Ø, B). Levevis som den foregående. 
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15. Ousipålia Gozis. | 

Nærstående til Atheta, men adskilt fra denne 

slægt ved, at tungen består af to langt adskilte, 

korte flige (fig. 73, p. 94). Iøvrigt kendetegnet 

ved, at hovedet er udvidet bagtil, med små øjne 

og meget længere, rundede, kantede tindinger, at 

pronotums behåring er meget spredt, af type II 

(jfr. nedenfor p. 138), at vingedækkerne er bety- 

deligt kortere end pronotum, behåringen meget 

spredt, bagudrettet, bagranden ikke indbuet 

indenfor baghjørnerne, at bagkroppen er lige- 

bred eller bagud ganske svagt udvidet, 1.—3. 

frie rygled tværfurede ved roden, og at 1. bag- 

fodsled ikke er længere end 2. led. Kroppens 

sidebørster ret svagt udviklede. Skinnebensbør- 

ster yderst fine og utyde- 

lige. 

De små øjne og lange, 

kantede tindinger i forbin- 

delse med de korte vinge- 

dækker, den meget spredte 

oversidebehåring. og den 

ringe størrelse gør slægten 

let kendelig. 

KSOFedesula. Er. (fig. 89). 

Ret blank, sort eller sortbrun, 

følehorn brunlige, ben brungule. 

Oversiden med fint netmasket 

mikroskulptur, behåringen . me- Fig. 89. Ousipalia caesula 9. 

get spredt. Hovedet næsten så x 31. 
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bredt som pronotum, følehornenes 3. led betydeligt kortere 

end 2. led, de ydre led stærkt tværbrede. Pronotum ca. ”/, 

bredere end langt, med svagt rundede sider og bredt af- 

rundede baghjørner, ret spredt, fint og utydeligt punkteret. 

Vingedækkerne ikke bredere end pronotum, ret tæt og tem- 

melig kraftigt punkterede. Bagkroppen fortil ret spredt, bag- 

til meget spredt punkteret. Længde 1,4—1,6 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand bredt og fladt rundet (hos Q i 

midten ret dybt indbugtet, fig. 89). 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). På sandet eller gruset 
bund ved planterødder. April—aug. 

16. Sipålia Muls. et Rey. 

Nærstående til Atheta, men adskilt fra denne 

slægt ved, at vingedækkerne er betydeligt kor- 

tere end pronotum, oftest 

ujævne, og iøvrigt kende- 

tegnet ved, at øjnene er 

små, set fra siden ikke 

halvt så lange som tindin- 

gerne, disse ukantede, og 

at pronotums og vingedæk- 

kernes behåring er over- 

vejende bagudrettet, del- 

vis endog lidt skråt ind- 

adrettet. 

1.5... circellåris Grav. (åg. 

90). Som regel uvinget. Brunlig 

eller brungul, hoved og bagkrop 

(undtagen spidsen) mørkere, føle- 

Fig. 90. Sipalia circellaris 2. hornene brunlige eller brungule, 

X 15. ofte med lysere rod, benene rød- 
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gule. Hovedet rundt, noget smallere end pronotum. Følehor- 

nene ret kraftige, 3. led omtrent så langt som 2. led, de ydre 

led stærkt tværbrede. Pronotum kun ganske lidt bredere end 

langt, med rundede sider og afrundede baghjørner, fint og 

ret tæt kornetpunkteret, foran scutellum med en tværgrube, 

der undertiden fortsættes fremefter, bagranden bag tvær- 

gruben, især hos &, lidt bagudtrukket, sidebørsterne mid- 

dellange. Vingedækkerne kun meget lidt bredere end pro- 

notum, kraftigere kornetpunkterede, bagranden svagt ind- 

buet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen ofte svagt tilsmalnet 

fremefter og bagud, fint, fortil lidet tæt, bagtil spredt punk- 

teret. Skinnebensbørsterne yderst korte, næppe synlige. 

Længde 3—3,5 mm. 

åg: Hvert vingedække skråt bagved scutellum med en bule. 

5. frie rygled foran bagranden i midten med en kort længde- 

køl, 6. leds bagrand i midten med to små, undertiden utyde- 

lige knuder (fig. 90). 

Meget almindelig (J, Ø, B). I løv og mos, ved planterødder 
og under sten, Ofte i myretuer eller dyreboer og -gange. 

17. Athéta Thoms. 

Hovedet bagtil ikke eller kun svagt indsnøret, 

halsen over halvt så bred som hovedet. Kind- 

bakkerne med simpel spids. Kæbepalperne 4- 

leddede, endeleddet højst ca. halvt så langt som 

3. led. Læbepalperne 3-leddede. Tungen temme- 

lig kort, i spidsen spaltet omtrent til midten (fig. 

713, p. 94). Pronotums behåring på hver side af 

midtlinien som regel udad- eller skråt udad- og 

bagudrettet. Mellemhofterne i det højeste smalt 

adskilt fra hinanden. 1. bagfodsled som regel 

ikke længere end 2. led, sjældent noget længere, 

men ikke længere end 2. + 3. led. 
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Hannen er ofte let kendelig fra hunnen ved 

sekundære kønsmærker, der kan være til stor 

hjælp ved bestemmelsen, og som navnlig findes 

på 6. frie rygled. Også formen af 6. bugleds 

bagrand er ofte forskellig hos $ og 9. Endvidere 

er de korte randhår (»kønshår«), der hos begge 

køn som regel findes langs 6. bugleds bagrand, 

hos hunnen stivere, grovere og mere tætstillede 

end hos hannen og ikke som hos denne lige- 

brede, men oftest udvidede mod roden. 6. bug- 

leds bagrand har yderligere hos hannen ofte en 

svagt kitiniseret, lys hudsøm, medens den hos 

hunnen (foruden hudsømmen, der oftest er 

meget svagere udviklet og meget utydelig) langs 

midtpartiet har en bræmme af yderst korte og 

tætstillede hår (»hudsømsfrynse«). Endelig er 

antallet af de børster, der findes på yderfladen 

af 6. bugled ofte større hos hannen end hos 

hunnen. 

Slægten Atheta, af hvilken der er kendt hen- 

imod 2000 arter, anses med rette for en af de 

vanskeligste billeslægter. Det er navnlig grup- 

peringen af arterne i underslægter, som volder 

stort besvær. Den hidtidige gruppering beror for 

en stor del på meget vage skelnemærker og giver 

næppe på alle punkter et rigtigt udtryk for arter- 

nes indbyrdes slægtskab. I den nyeste tid er der 

opnået betydelige fremskridt gennem den svenske 

coleopterolog Lars Brundin's fremragende arbej- 

der, med indgående undersøgelser af hannens 

og hunnens parringsorganer. Men inddelingen i 
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Fig. 95. sodalis (type V). Fig. 96. atramentaria. 

Fig. 91—96. Atheta. Pronotums behåring (91—95) og venstre vinge- 

dækkes behåring (fig. 96). Noget skematisk. 

underslægter, som er nødvendig på grund af det 

store artsantal, er stadig præget af usikkerhed. 

Af betydning ved bestemmelsen er bl. a. punk- 

tur, mikroskulptur (se fig. 157—162, p. 211), 

behåring, navnlig på pronotum og vingedækker, 

børsteklædning, navnlig på pronotums sider og 
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på mellem- og bagskinnebenene, og tindingernes 

kantning (se fig. 97—99). Meget vigtig er, som 

påvist omtrent samtidig af Brundin og den dan- 

ske coleopterolog Niels Høeg, retningen af prono- 

tums behåring, navnlig i midtlinien, i hvilken 

henseende 5 hovedtyper kan opstilles (se fig. 

91—95). Hos type I er midtliniens behåring 

fremadrettet, hos type II bagudrettet. Hos type 

III er behåringen i den forreste del af midtlinien 

fremadrettet, i den bageste del bagudrettet og 

hos type IV omvendt. Midtliniebehåringen kan 

hos disse typer være smallere eller bredere og 

kan for- eller bagtil undertiden brede sig noget 

vifteformet ud. Type V,' der jævnt sår over i 

type II, udmærker sig ved, at pronotums behå- 

ring overalt er overvejende bagudrettet, og at der 

derfor ikke dannes nogen skilning således som 

hos type I—IV, hvor behåringen på hver side af 

midtlinien er mere eller mindre udadrettet. 

Endelig findes der hos enkelte arter (23. gregaria, 

tildels også 21. insecta og 22. sulcifrons (fig. 138, 
p. 182)) særlige behåringstyper. Midtliniens be- 
håringsretning iagttages bedst ved, at man med 

forfra indfaldende belysning betragter prono- 

tum, dels med dyrets hoved vendt fremefter 

eller skråt fremefter (mod belysningskilden), 

hvorved bagudrettede hår ses tydeligt, dels med 

dyrets bagkropsspids vendt fremefter eller skråt 

fremefter, hvorved fremadrettede hår ses tyde- 

ligt. Også vingedækkernes behåring falder i flere 
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typer, der dog glider jævnt over i hinanden; 

særlig fremhæves den type, hos hvilken der på 

et lille parti skråt foran baghjørnet findes en 

hårhvirvel, hvor hårene, i modsætning til den 

omgivende behåring, er helt bagud — eller endog 

lidt skråt indadrettet (fig. 96). Ved enhver 

Atheta-bestemmelse, der volder nogen tvivl, bør 

pronotums og vingedækkernes behåringsretning 

undersøges. 

For at kunne bestemme Åtheta-arter er det 

nødvendigt at have et meget fyldigt materiale, 

da det ellers er umuligt at vurdere de kendetegn, 

der må lægges til grund for hovedgrupperingen 

af de mange arter, og som ofte er af ret relativ 

karakter. Materialet må være rent og velpræpa- 

reret og navnlig være så varsomt behandlet, 

både under indsamling og præparation, at behå- 

ring og børsteklædning er ubeskadiget, og at 

punktur og mikroskulptur er let at undersøge. 

For de vanskeligere arters vedkommende bør 

hos begge køn 6. frie rygled og 6. bugled skilles 

fra bagkroppen og opklæbes særskilt, og lige- 

ledes bør man udpræparere og opklæbe hannens 

penis og paramerer (adskilt fra hverandre) og 

hunnens sædkapsel (spermateca, receptaculum 

seminis); hos 1. underslægt Philhygra er sæd- 

kapslen dog yderst lille og svagt kitiniseret og 

uden taxonomisk betydning. Denne præparation 

er med nogen øvelse let at foretage på friske dyr 

og bør derfor altid ske, samtidig med, at det 
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indsamlede materiale opstilles. I mange tilfælde 

er en undersøgelse af parringsorganerne!) både 

den hurtigste og sikreste måde at bestemme en 

Atheta på, og nogle arter lader sig kun med sik- 

kerhed bestemme ved sådan undersøgelse. Navn- 

lig penisundersidens forlængede spidsparti (apex) 

er ofte af karakteristisk form. 

Ved den her foreliggende behandling af slæg- 

ten er i alt væsentligt Lars Brundin's resultater 

og synspunkter lagt til grund, således som de dels 

fremgår af hans publicerede afhandlinger (jfr. 

litteraturfortegnelsen), dels velvilligst er meddelt 

privat. 

Om de som selvstændige slægter udskilte 

underslægter se foran p. 89 og om de til slægten 

fra Oxypoda overførte arter nedenfor p. 430. 

Atheta-arterne lever under meget forskellige 

forhold, nogle på skovbund, andre på åben 

bund, både eng- og mosebund og høj sandbund, 

eller ved sø- eller åbredder, ved kildevæld eller 

på havstranden. De forekommer ved ådsel, i 

gødning, svamp eller kompost, ved træsaft, 

under bark, bl. a. i barkbilleangreb, eller i mørt, 

svampet ved, under løv og mos, ved plante- 

rødder, i opskyl, under tang, i dyreboer eller 

-gange, f. eks. i fuglereder, rotte-, muse- eller 

muldvarpereder og myretuer, i stalde og udhuse, 

1) I det indre af penis findes præputialsækken, der gennem en 
åbning (ostialåbningen) fortil på oversiden af penis krænges ud 
af penis under parringen. Undertiden sker dette også, når dyret 
dræbes, og man må være opmærksom på, at spidspartiet af penis 
fremtræder med forskellige konturer, eftersom penis er i normal- 
tilstand eller har udkrænget præputialsæk, se fig. 219, p. 233. 
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dueslag og hønsehuse, i grannålebunker og i 

Cossus-gnav. En del arter kan ketses, især hen- 

imod aften. Nogle arter er meget kræsne med hen- 

syn til opholdssted, medens andre, især alminde- 

lige arter findes under vidt forskellige forhold. 

IDanmark er hidtil fundet 138 arter. 

De danske arter er her grupperet i 25 under- 

slægter, der ikke alle er skarpt karakteriserede. 

Grupperingen stemmer overens med Lars Brun- 

din's kun delvis publicerede inddeling, dog at 

Traumoecia er slået sammen med Atheta og Ac- 

tophylla udskilt fra Acrotona. Underslægterne er 

af praktiske grunde samlet i 3 grupper, hvilket 

medfører en delvis anden rækkefølge af under- 

slægterne end Brundin's. 

Nedenfor er først givet en oversigt over de 3 

grupper, derpå (p. 142) en almindelig oversigt 

over alle underslægterne og (p. 149) en særlig 

oversigt over disse på grundlag af pronotums 

behåringstype, og endelig indenfor hver under- 

slægt en oversigt over dennes arter. 

Oversigt over underslægtsgrupperne. 

1. Bagkroppen bagud — mere eller mindre tydeligt 

— langt tilsmalnet (se f. eks. fig. 299, p. 318). 

I det højeste 1.—3. frie rygled tydeligt tvær- 

Eee ved TOdEN 2.247 20 3. gruppe (p. 285). 

Bagkroppen som regel temmelig ligebred og kun 

bagtil kort, afsluttende tilspidset (se f. eks. 

eee DEO SME 2 ANER IE RRS SER 2. 

2. 1.—4. frie rygled ved roden tydeligt tværfurede. 

Pronotums behåring ikke af type I, i modsat 
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fald (13. Pachnida) 1.—3. frie rygled kraftigt 

DE TT BUNKERE 7, 2 TS SEES 2. gruppe (p. 271). 

I det højeste 1.—3. frie rygled tydeligt tværfurede 

ved roden, i modsat fald (nogle arter i 1. Phil- 

hygra og 11. Microdota) pronotums behåring 

af type I og 1.—3. frie rygled fint punkterede 

1. gruppe (p. 151). 

Oversigt over underslægterne. 

1. 1.—4. frie rygled ved roden dybt tværfurede. 1.— 

3. frie rygled kraftigt og tæt punkterede. Tin- 

dingerne ukantede. Pronotums behåring af type 

I. $: 6. frie rygleds bagrand 4-tandet (fig. 262, 

p. 287). Længde 2—2,5 mm. 1 art (fig. 252). 

13. Påchnida (p. 272). 

I det højeste 1.—3. frie rygled dybt tværfurede ved 

roden, i modsat fald 1.—3. frie rygled fint punk- 

terede og tindingerne i hvert fald bagtil kan- 

BE 10 6 SR SUGE ALE MAGYAR BES USER BO ES AGES ERE 2. 

2. 1. bagfodsled betydeligt længere end 2. led. Pro- 

nidtums behåring "af type V:'$7 5)rie' rygled 

med en knude. Længde 4—5 mm. 1 art (fig. 

RODI VIL. SALGET sb Edes 14. Enalé&droma (p. 274). 

1. bagfodsled ikke eller ikke væsentligt længere end 

2. led, i modsat fald pronotums behåring ander- 

mn RØRES SVENS AS on DES Seal DEER AR ur 3 

3. 1.—4. frie rygled ved roden dybt tværfurede. Pro- 

notums behåring af type II, III eller IV...... 4. 

I det højeste 1.—3. frie rygled dybt tværfurede ved 

roden, i modsat fald pronotums behåring af 

UD KISS apps bre ENERET Ra BON TEER 6. 

4. Hovedet påfaldende stort, ikke eller kun meget 

lidt smallere end pronotum (fig. 260), dettes 

behåring af type IV. Længde 2—2,5 mm. 1 art 

17. Paranopléta (p. 283). 

Hovedet tydeligt smallere end pronotum, dettes 
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behåring af type II eller III. Længde 2,5— 

5. Pronotum rødgult. Hovedet meget smallere end 

pronotum. 5. frie rygled ikke længere end 4. led. 

Mellemskinnebenenes midterbørste ikke længere 

end skinnebensbredden. Længde 3,5—5 mm. 

HEE AR MEN mi sdskerøk 15; Plataraea (p. 275). 

DD) 
væ DE 
fr 9T. sordida 

rr er, É 
Sig. 98. luridipennis 

Fig. 99. sulcifrons 

Fig. 97—99. Atheta. Hovedet set fra siden. t: tindingkanten. 

Fig. 97: tindingerne fuldstændigt kantede, fig. 98: ufuldstændigt 

kantede; fig. 99: kun kantede helt bagtil. 

- 

Pronotum sort eller brunsort. Hovedet kun lidt 

smallere end pronotum. 5. frie rygled som regel 

længere end 4. led. Mellemskinnebenenes midter- 

børste meget længere end skinnebensbredden. 

Øg: 6. frie rygled på hver side med en længdeliste 

(fig. 255—258). Længde 2,5—3,5 mm. 4 arter 

16... Bessébia. (p: 278). 

6. Hovedet groft punkteret. Pronotums behåring af 

type IV. Pronotum kun ca. 7/;—"/, bredere end 

langt, siderne bagtil svagt indbuede, sidebør- 

sterne ret lange. Bagkroppens punktur meget 
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spredt. Skinnebensbørsterne yderst korte og 

utydelige. Længde 3,5—4 mm. 1 art (fig. 156) 

10. Thinobåena (p. 208). 

Hovedet i det højeste fint punkteret, i modsat fald 

pronotums behåring anderledes... FRR va 

Tindingerne ukantede eller i hvert fald kun helt 

bagtil yderst kort kantede (fig. 99)... ISK SK 8. 

Tindingerne fuldstændigt kantede eller i hvert 

fald kantede bagfra et stykke fremefter (fig. 97 

GE DESY STEDS SØNS TS SONDE SEERE REG FEE 13: 

Bagkroppen overalt yderst fint og tæt punkteret. 

Vingedækkerne, målt fra scutellarspidsen om- 

trent !/, længere end pronotum, dettes behåring 

af type I. De ydre følehornsled mindst så lange 

som brede. Længde 2—2,3 mm. 1 art (fig. 149) 

5. Hydrosmécta (p. 193). 

I hvert fald 5. frie rygled mindre tæt punkteret. 

Vingedækkerne, målt fra scutellarspidsen, ikke 

ss enge end HEE dt DIE SE Er 9. 

Mellem- og bagskinnebenenes midterbørste mindst 

dobbelt så lang som skinnebensbredden. Bag- 

kroppen langt og ret stærkt tilspidset. Prono- 

tums behåring af type I. Længde 1,5—2,6 mm. 

BENE re RE TEN ME 21. Badura (p. 307). 

Mellem- og bagskinnebenenes midterbørste ikke 

nær dobbelt så lang som skinnebensbredden. 

Bagkroppen omtrent parallelsidet og kun kort 

tilspidset, i modsat fald pronotums behåring 

REIDAR TEK ETERN SBEDEE ASS pb SOL SVOR 10. 

Mindre, 1,5—1,8 mm. Øjnene små, set fra siden 

betydeligt kortere end tindingerne. De ydre 

følehornsled ca 2/,- bredere end lange 7:35. 44 ind 

SULTE, 2/0 MLS ERE sed 3 old BEER Ma ere AEG 12. 

Vingedækkernes bagrand betydeligt indbuet inden- 

for baghjørnerne. Pronotums behåring af type I 

11. Micréådota partim (46. talpa) (p. 210). 

Vingedækkernes bagrand ikke indbuet indenfor 
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baghjørnerne (fig. 298). Pronotums behåring af 

Boe PE art. 23 2442, 23. Actophylla (p. 308). 

12. De ydre følehornsled ikke eller kun lidt tvær- 

brede. 1. bagfodsled længere end 2. led. Klo- 

håret mindst så langt som kløerne?) (fig. 100). 

& (undtagen 23. gregaria): 5. frie rygled med en 

længdemidtkøl, 6. leds bagrand med 4, under- 

tiden utydelige tænder. 6 arter 2. Alocondta (p. 177). 

k 
-” 

sø 
ze 

Fig. 100. Atheta insecta, venstre bagfodspids. k: klohår. 

De ydre følehornsled mindst ca. !/, gang bredere 

end lange. 1. bagfodsled ikke længere end 2.led. 

Klohåret kortere end kløerne. 3 arter 

8. Dinaråea (p. 198). 

sk From Ss behåring af. type 1.4.3. 0dnrsds 14; 

Pronotums behåring anderledes. 250. 54 iubagd "8 

14. Pronotum stærkt tværbredt, ca. ?/. bredere end 

langt. Længde 1,3—2 mm. 3. følehornsled me- 

get kortere end 2. led, de ydre led omtrent 

dobbelt så brede som lange. Børsteklædning 

yderst fin og kort. Vingedækkernes bagrand 

stærkt indbuet indenfor baghjørnerne. Krop- 

pen bred, bagkroppen overalt tæt eller ret tæt 

punkteret. 1 art (fig. 151) 7. Dochmonéta (p. 196). 

Pronotum mindre stærkt tværbredt, i modsat fald 

størrelsen betydeligere eller følehornsbygningen 

anderledes eller børsteklædningen kraftigere .. 15. 

1) Dette kendetegn er påpeget af Brundin. 

Victor Hansen; Rovbiller. III. 10 
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15. Bagskinnebenene lige bag knæleddet kort indad- 

krummede, sammentrykte og lidt drejede om 

længdeaksen (fig. 101). Bagkroppen bagud noget 

tilsmalnet. Længde 2,3—2,5 mm. 1 art. 

24. Rhagéocneme (p. 312). 

Bagskinnebenene simple ........2220kest eee 16. 

ta 

Fig. 101. Atheta sub- Fig. 102—103. Atheta, forkroppen, 

sinuata, venstre bag- set fra siden. s: pronotums ombøjede 

skinneben. sidestykke. 

16. Bagkroppen omtrent ligebred, kun bagtil kort, 

afsluttende Ulspldset BEN SPEARS REMPSØDE Ze 

Bagkroppen- bagud langt tilsmalnet..........…. 20. 

17. Små arter, Længde 1,1—2,4 mm. 3. følehornsled 

tydeligt kortere end 2. led, de ydre led i det 

mindste omtrent dobbelt så brede som lange. 

5. frie rygleds mikroskulptur isodiametrisk net- 

masket (fig. 157, p. 211) (undtagen hos 44 corvina 

og 45 sødermani), dets punktur meget spredt 

11. Micrédota partim (p. 210). 

Som regel større arter. 3. følehornsled oftest 

milnidst ca. så Vant" ASLE RON PERE 18; 

18. Bagkroppen ret ensartet punkteret, 5. frie rygled 

tæt eller dog ikke ret spredt punkteret, noget 

længere end 4. led. Følehornene slanke, de ydre 

led ikke eller kun svagt tværbrede. Længde 

2—3 mm. 2 APleR re 1054 6. Brundinia (p. 194). 
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I hvert fald 5. frie rygled betydeligt mere spredt 

HEN IErER. end. de. forreste; led. asken des Fog: 

Følehornene som regel slanke og med ikke eller 

kun svagt tværbrede ydre led. Pronotum som 

regel kun svagt tværbredt. Vingedækkernes 

bagrand som regel ikke eller kun meget svagt 

indbuet indenfor baghjørnerne. 5. frie rygled 

længere end 4. led. 19 arter.. 1. Philhygra (p. 152). 

Følehornene som regel ikke slanke og med tydeligt 

tværbrede ydre led. Pronotum som regel stær- 

kere tværbredt ...…..... 12. Athéta partim (p. 228). 

Følehornene lange og kraftige, kun 1.—4. led med 

kraftige børstehår, de øvrige led tæt dunhårede 

og matte, 3. led længere end 2. led, 4. led tydeligt 

tværbredt, de ydre led ikke tværbrede. Bag- 

kroppen overalt tæt punkteret. Børsteklædning 

meget lang og kraftig. 1 art (fig. 296) 

20;.-Chaetida: (p.-305):. 

Følehornenes karakterer anderledes ….. 5.272 ål: 

Pronotums ombøjede sidestykker ikke synlige fra 

siden, dets siderande svagt og omtrent jævnt 

Kkrummede (fig. 103) .:>Acroéotona partim (p. 313). 

Pronotums ombøjede sidestykker synlige fra siden, 

dets siderande fortil stærkere krummede nedad 

Hiuistaorhjørnerne (fig: LOV 300 2 oser 22. 

Gennemgående større arter, længde 1,5—3,7 mm. 

5. frie rygled meget spredt punkteret. Børste- 

klædningen som regel kraftig. 3. følehornsled 

som regel ikke tydeligt kortere end 2. led. 11 

en I eterk sløså 18. Dimetråta (p. 286). 

Gennemgående mindre arter, længde 1,3—2,4 mm. 

5. frie rygled mere eller mindre tæt punkteret. 

Børsteklædningen lidet kraftig. 3. følehornsled 

tydeligt kortere end 2. led. 6 arter 

19. Dat&6micra (p. 300). 

Pronotum stærkt tværbredt, omtrent !/, gang 

bredere end langt, behåringen af type II. 

10" 
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Længde 1,5—1,7 mm. 3. følehornsled meget kor- 

tere end 2. led, de ydre led omtrent dobbelt så 

brede som lange. 5. frie rygleds mikroskulptur 

tværstribet. Pronotums sidebørster næppe, skin- 

nebensbørster ikke synlige. Forkroppen meget 

kraftigt kornetpunkteret. 1 art (fig. 297) 

22. Pachyathéta (p. 309). 

Pronotum mindre stærkt tværbredt, i modsat fald 

størrelsen betydeligere, eller følehornsbygnin- 

gen anderledes eller børsteklædningen kraftigere 24. 

Meget små arter, 1,3—1,6 mm. Øjnene ret små, 

tydeligt kortere end tindingerne. Bagkroppen 

temmelig ligebred. 1. bagfodsled ikke længere 

end 2. led. Pronotums behåring af type II. Føle- 

hornenes 3. led kortere end 2. led, de ydre led 

ca. 1,4—1,5 gang bredere end lange. 1 art (fig. 

TAB 5354 SARGEE RE ØER 4. Paramebtica (p. 190). 

Større arter, i modsat fald øjnene større eller bag- 

kroppen langt tilspidset eller 1. bagfodsled 

engene hd DIE AAR ISLE, SHS) FO SEER 25. 

1. bagfodsled i hvert fald lidt længere end 2. led. 

Følehornenes ydre led i det højeste ca. "/, bredere 

end lange. Bagkroppen overalt tæt eller ret tæt 

punkteret, bagud kun svagt tilsmalnet. Bag- 

skinnebenenes midterbørste tydeligt kortere end 

skinnebensbredden. Længde 2—3 mm. 3 arter 

'f ;F-ÆS E 7 IE 5 Y SUSKARS SPREDE SD 3. Dilacra (p. 185). 

1. bagfodsled ikke tydeligt længere end 2. led, i 

modsat fald følehornenes ydre led stærkere tvær- 

brede eller bagkroppen bagtil mere spredt punk- 

teret eller langt tilspidset eller bagskinnebenenes 

midterbørste Feniere SS SINNERS ENEEN 26. 

Bagkroppen bagud langt tilsmalnet. Pronotums 

ombøjede sidestykker ikke synlige fra siden, dets 

siderande svagt og omtrent jævnt krummede 

(fig. 103, p. 146). 125, Aerotona partimipsS]sk 

Bagkroppen omtrent ligebred, kun bagtil kort, 

/ 
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afsluttende tilspidset. Pronotums ombøjede side- 

stykker synlige fra siden (som fig..102)....... 

27. Pronotum kun ca. ”/, bredere end langt, på hver 

28. 

side af midtlinien med 2, undertiden utydelige, 

smågruber eller punkter, det ene bag det andet, 

behåringen af type II. Længde 3,5—5 mm. De 

ydre følehornsled i det højeste ca. 7/, gang bre- 

dere end lange. Skinnebensbørsterne meget 

korte og fine, kortere ænd skinnebensbredden. 

Bagkroppen fortil spredt, bagtil meget spredt 

LÆG 

Min ktereL 6 arter 3702. 85 9. Liogluta (p. 201). 

Pronotum stærkere tværbredt, uden sådanne gru- 

ber, i modsat fald behåringen anderledes eller 

BEER ATINPETE OS SE ES 4 nere 

Små arter, længde 1,4—2,2 mm. Kroppen sort 

eller sortbrun. 3. følehornsled tydeligt kortere 

end 2. led, de ydre led næsten eller ca. dobbelt 

så brede som lange. 5. frie rygleds mikroskulp- 

tur isodiametrisk netmasket (fig. 157, p. 211) 

(undtagen hos A. mortuorum), dets punktur 

28. 

meget spredt .... 11. Micrédota partim (p. 210). 

Som regel større arter. 3. følehornsled oftest mindst 

ca. så langt som 2. led 12. Athéta partim (p. 228). 

Oversigt over Atheta-arterne 

på grundlag af pronotums behåringstype. 

56 fig. 91—95,. p. 137 og fig. 138,-p. 182). 

I. Behåring af type I. 

k'1t.sl.. Philhygra 36 linearis 

"Sne msg 

» Aloconota: 11. u.sl. Microdota: 

20. planifrons arterne nr. 

»……… Hydrosmecta 44—51 

» Brundinia i DERNE Atheta: 

» Dochmonota arterne nr. 

» Dinaraea: 73—92 

34 angustula 13:57, Paehnida 
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12. 

15. 
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Dimetrota 25. u.sl. Acrotona: 

Datomicra lateralis 

Chaetida 133 parvula 

Badura 138 laticollis 

Rhagocneme 

II. Behåring af type II. 

Aloconota: 12. u.sl. Atheta: 

24 languida arterne nr. 

25 coulsoni 57—63 

longicollis 16. »… Bessobia 

Dilacra: (undtagen 97 

26 luteipes occulta) 

28 vilis 22. ». Pachyatheta 

Parameotica 25. »… Acrotona: 

Liogluta arterne nr. 

Microdota: 125, 128— 

arterne mor- 130, 134— 

tuorum og 137 samt 

nr. 52—56 muscorum 

og parens 

III. Behåring af type III, 

Atheta: 23. u.sl. Actophylla 

arterne nr. 25," y."" Atratona: 

68—72 131 consan- 

Plataraea guinea 

Bessobia: 132 aterrima 

97 occulta pusilla 

IV. Behåring af type IV. 

Aloconota: os Enron: 

21 insecta 35 aequata 

22 sulcifrons 10. »  S'"Thinobaena 

Dilacra: 12, "57" AtTheTa: 

27 fallax 67 liturata 

FA 4 Poranopiete 
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V. Behåring af type V. 

12. u.sl. "Atheta: 14. u.sl. Enalodroma 

64 scapularis 25. »… Acrotona: 

65 subterra- 126 melana- 

nea ria 

66 sodalis | 127 exigua 

VG, Behåring af særlig type. 

2. u.sl. Aloconota: (22 sulcifrons 

(21 insecta, jr. IV) 

Hr. IV) 23 gregaria 

1. underslægtsgruppe. 

(Underslægterne 1.—12). 

Bagkroppen som regel temmelig ligebred og 

kun bagtil kort, afsluttende tilspidset (se f. eks. 

fig: 129, p. 168). I det højeste 1.—3. frie rygled 
tydeligt tværfurede ved roden, i modsat fald 

(nogle arter i 1. Philhygra og 12. Microdota) 

pronotums behåring af type I og 1.—3. frie ryg- 

led fint punkterede. | 

Gruppen indeholder alle de slægter, der ikke 

er henført enten til 2. gruppe på grund af rod- 

tværfure på 4. frie rygled eller til 3. gruppe på 

grund af langt tilspidset bagkrop. Da begge disse 

kendemærker er uskarpe, er gruppen kun meget 

vagt afgrænset, 
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1. underslægt Philhygra Muls. et Rey. 

(Tott. 1949). 

(Hygroecia Muls. et Rey, sensu Brundin 1942; 
Hygroecia auct. + Philhygra auct. partim + 

Metåxya auct. partim + Pelurga auct. + Para- 

medtica auct. partim). 

Kroppen ret ligebred, lidet stærkt hvælvet, 

oftest lidet blank, farven som regel ikke dybt 

sort. Hovedet smallere end pronotum, øjnene 

oftest ret store og, set fra siden, ca. så lange som 

tindingerne, sjældent små (britteni og 19. defor- 

mis), tindingerne som regel ufuldstændigt kan- 

tede (fig. 98, p. 143). Følehornene oftest ret slanke, 

3. led ca. så langt som eller noget kortere end 

2.led, de ydre led oftest ikke stærkt tværbrede. 

Pronotum lidet tværbredt, behåringen (hos vore 

arter) af type I, sidebørsterne oftest middel- 

lange. Vingedækkerne (undtagen hos 2. arctica) 

målt fra scutellarspidsen mindst ca. så lange 

som pronotum, behåringen skråt udad- og bag- 

udrettet, kun hos 19. deformis bagudrettet, bag- 

randen som regel ikke eller kun meget svagt 

indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen for- 

til oftest temmelig tæt, aldrig meget tæt eller 

meget spredt punkteret, bagud mere spredt punk- 

teret, 5. frie rygled (undtagen hos 2. arctica) 

spredt eller meget spredt punkteret. 1.—3. eller 

1.—4. frie rygled tværfurede ved roden, 5. led 

længere end 4. led. 1. bagfodsled ikke længere 

end 2. led. Længde 1,8—4,5 mm. 

Underslægten frembyder kun meget få ydre 
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kendetegn, der gælder for alle dens arter. Af 

lisse kendetegn er der grund til at fremhæve 

pronotums behåring. Underslægten må dog anses 

for velafgrænset på grund af visse udprægede 

kendetegn ved begge køns parringsorganer og 

hannens 6. bugled. Ifølge Brundin bør den endog 

muligvis anses som en særlig slægt. 

Til sikker bestemmelse er det for flere af de 

vanskeligste arter nødvendigt at undersøge han- 

nens parringsorgan, der for alle de danske arter 

frembyder udprægede, let iagttagelige kendetegn. 

Derimod er i denne underslægt hunnens sæd- 

kapsel lille og yderst svagt kitiniseret, vanskelig 

at opdage og ganske uden taxonomisk betydning. 

Oversigt over arterne. 

1. De ydre følehornsled ca. ”/, gang bredere end 

lange. Øjnene store, set fra siden lidt længere 

end tindingerne. Skinnebensbørsterne yderst 

svage, meget utydelige. Penis se fig. 104. Længde 

224 mm (1. gruppe, pp. 359) 20. 6 1. paltstris. 

De ydre følehornsled ikke eller kun svagt tvær- 

brede, i modsat fald øjnene mindre, set fra siden 

i hvert fald ikke længere end tindingerne, eller 

størrelsen mindst 3,5 mm, eller skinnebensbør- 

EH SER lle OR NES E RAE de 2. 

2. De ydre følehornsled mindst ca. !/, gang bredere 

end lange. Hovedet stort, kun ganske lidt 

smallere end pronotum. Længde 1,8—3 mm. 

Kroppen fladtrykt, ret ligebred. Øjnene små eller 

ret små, set fra siden tydeligt kortere end tin- 

dingerne. Skinnebensbørsterne lange. (8. gruppe, 

RS dr GA LS SE RR REAR RER Sa 

De ydre følehornsled ikke eller kun svagt tvær- 
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'Z 104% pa- ; 
Luslris 

119.105 aretica 
ig. 106. '4C hygrotopora "2 107. luridipennis 

tænd 
114 108. lerminalis f14. 109. dentifera f4. 140. grisea Fig. fit botildae 

(= ad Fig. 114, magniceps 
JG4 143. elongatula 

fig 42 gyllenhali 

Fig. 104—124. Atheta, underslægt Philhygra. Penis set fra siden 

(tildels efter Brundin). 
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VE 
fig 146. hygrobia fig (7 halophila 

ig. (15 melanocera 
Fa 2 FAI 48 øblusangula 

ks 
«
|
 

| | 7 Fig. 121, debilis 

Fig.122. Rønniørt 4 123. britteni f'9 (24 deformis 

fig 119. ripicola 

brede, i modsat fald hovedet tydeligt smallere 

end pronotum eller størrelsen mindst 3,5 mm, 

eller øjnene ca. så lange som tindingerne...... 6. 

3. Vingedækkernes behåring overvejende bagudret- 

tet. De ydre følehornsled ca. dobbelt så brede 

som lange. Øjnene små, set fra siden er tindin- 

gerne ca. 1,5—1,7 gang så lange som øjet. 

Penis se fig. 124. Længde 1,9—2,2 mm 19. deférmis. 

Vingedækkernes behåring indadtil skråt udad- og 

EN re Ar ed RK ns 4. 
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4. Mindre, 1,8—2,5 mm. De ydre følehornsled ca. 

dobbelt så brede som lange. Penis se fig. 123 britteni. 

Større, 2,5—3 mm. De ydre følehornsled kun rige- 

ligt ”/. sang bredere end fanges. SS SR ENE 5. 

5. Parringsorganet hos 3 og 2, se fig. 121 og 131 

17. débilis. 

Parringsorganet hos åg og 2, se fig. 122 og 132 

18. nånnion. 

6. Vingedækkerne påfaldende brede, bagud tydeligt 

udvidede, bagtil rigeligt !/, bredere end prono- 

tum. De ydre følehornsled kun meget svagt 

tværbrede. Penis se fig. 106. Længde 3,5— 

4,570 (3. gruppe, 1000 AS 3. hygrot&pora. 

Vingedækkerne ikke påfaldende brede, kun lidt 

bredere end -pronotinn 230 RS LEES SR i 

7. Større, 3,5—4,5 mm. Pronotum tydeligt tvær- 

bredt, sort eller sortbrunt. Vingedækkernes 

grundfarve gulbrun. Hovedet stærkt tværbredt. 

Følehornenes ydre led tydeligt tværbrede. 6. 

frie rygleds bagrand i midten indbuet (både hos 

åg og 2). Penis se fig. 107 (4. gruppe, p. p. 162) 

4. luridipénnis. 

Mindre, i modsat fald pronotums og vingedækker- 

nes farve lidet forskellig og enten hovedet lidet 

tværbredt eller de ydre følehornsled kun svagt 

ERR SK tå AE KERNE SE Se ESKE Be NER 8. 

8. De ydre følehornsled ca. ”/, gang bredere end 

lange. 4. frie rygled ved roden næppe tværfuret. 

Hovedet tydeligt udvidet bag øjnene, disse ret 

små, set fra siden er tindingerne ca. "/, længere 

end øjet. Længde 2,5—3 mm. Penis se fig. 120 

(AED SENSE EET SE RES 16. fallacibsa. 

De ydre følehornsled i det højeste svagt tværbrede, 

i modsat fald 4. frie rygled tydeligt tværfuret 

ved roden eller øjnene ca. så lange som tindin- 

BEDRE 5 ud Ko AMG SE SALE ALE SÅR ROR ELDER GÅDER NER 9. 

9. 4. frie rygled temmelig stærkt tværfuret ved 



10. 

13, 

12. 

13. 

14. 
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roden. Følehornene kraftige eller temmelig kraf- 

tige, de ydre led tydeligt tværbrede. Hovedet 

temmelig lille, pronotum kun svagt tværbredt 

BEES BITES. BSA S EDER FEST SPØ BEER 10. 

4. frie rygled i det højeste meget svagt tværfuret 

ved roden. Følehornene slanke eller ret slanke, 

de ydre led (undtagen hos A. ripicola) i det høje- 

KR SESET Lard rede SEE MEN SUD RON DITTE 14. 

Større, 3,5—4 mm. Mellemskinnebenenes midter- 

børste kraftig, tydeligt længere end skinnebens- 

bredden. 5., oftest også 6. følehornsled lidt læn- 

gere end bredt. Penis se fig. 112 .::… 9. gyllenhåli. 

Mindre, 2,5—3,5 mm. Mellemskinnebenenes mid- 

terbørste yderst fin, ikke så lang som skinne- 

REE BEER US INS ESTRID KADET [I 80 SES RRSS il 

Øjnene ret små, set fra siden er tindingerne ca. ”/, 

længere end øjet; hovedet tydeligt udvidet bag 

øjnene. Længde 2,5—2,75 mm. Penis se fig.110 

7. grisea. 

Øjnene større, set fra siden er tindingerne kun 

meget lidt længere end øjnene, hovedet bag 

mene ikke tydeligt udvidet al La SLIEN 12. 

Lidt mindre, 2,5—2,75 mm. Følehornenes ydre led 

ca. 7/, gang bredere end lange. Forkroppen ret 

mat. Vingedækkerne tydeligt længere end pro- 

Barm Penis se fig. 109 0 SE ADDERES 6. dentifera. 

Lidt større, 2,5—3,5 mm. Følehornenes ydre led 

mr ea. "3 brødere end Fange HALE BESS 1552 

Forkroppen lidt blankere. Vingedækkerne tydeligt 

længere end pronotum. Penis se fig. 108 

5. terminålis. 

Forkroppen lidt mattere. Vingedækkerne kun rige- 

ligt så lange som pronotum. Penis se fig. 111 

8. botildae. 

5. frie rygled temmelig spredt punkteret. Hovedet 

bag de ret små, næppe fremtrædende øjne bety- 

deligt udvidet (fig. 125). Vingedækkerne korte, 
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målt fra scutellarspidsen, som regel lidt kortere 

end pronotum, over skuldrene kun meget lidt 

bredere end dette, bagud noget udvidede. 

Længde 3—4 mm. Penis se fig. 105 (2. gruppe, 

j re 45, 1) BEES SEES SN STE FERDS SERDEE BESET SR RS SEES DEN 2sArctlea: 

5. frie rygled spredt eller meget spredt punkteret. 

Hovedet bag de oftest meget fremtrædende øjne 

næppe eller kun ret svagt udvidet. Vingedæk- 

kerne, målt fra scutellarspidsen, som regel mindst 

ca. så lange som pronotum (6. gruppe, p. 168) 15. 

15. De ydre følehornsled mindst ca. 7/, gang bredere 

end lange. Længde 2,1—2,5 mm. Penis se fig. 

ps 1) JERES RENEE RE EET BEES SE FRR SEE ENE TE TINA ripicola. 

De ydre følehornsled i det højeste svagt tværbrede 16. 

16. Mellemskinnebenenes midterbørste ca. så lang som 

skinnebensbredden. Pronotum kun lidt tvær- 

bredt. Længde 2,8—3,5 mm (fig. 129, p. 168). 

Beni sein 413) sov ADADADE Bebee 10. elongåtula. 

Mellemskinnebenenes midterbørste tydeligt læn- 

gere end skinnebensbredden. Pronotum ganske 

lidt stærkere tværbredtsrs,s sr tele REE HEN ESE 14: 

17. Gennemsnitligt mindre, 2—2,5 mm. Hovedet på- 

faldende stort, kun meget lidt smallere end pro- 

notum" Følehornenes 5.—10. led lidet koniske, 

d.v.s. kun lidt tilsmalnede fra spids til rod. Penis 

Be le, BUE 5 Sl rr re eee då 11. mågniceps. 

Gennemsnitligt større, 2,4—3,5 mm. Hovedet 

ikke så påfaldende stort, lidt tydeligere smallere 

end pronotum. Følehornenes 5.—10. led mere 

koniske, d.v.s. lidt stærkere tilsmalnede fra 

KAAS FO Tot de DS 0 KE mane ER se ARR RRS ØRNEN 18. 

18. Større, 3—3,5 mm. Penis se fig. 115 og 118.... 149. 

Mindre, 2,4—3,2 mm. Penis se fig. 116 og 117.. 20. 

19. Bagkroppen fortil temmelig tæt punkteret. Føle- 

hornene oftest brunsorte med lidt lysere, gul- 

brun rod, kæbepalperne brunlige. Penis se fig. 

115,5 rsae lse hans. SAR ERE 12. melanåécera. 
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Bagkroppen lidt mindre tæt punkteret. Følehor- 

nene oftest brunlige med rødgul rod, kæbepal- 

perne omtrent ensfarvet rødgule. Penis se fig. 

LD EEN eee SES SSGPEEREE SESR SOSEE 15. obtusångula. 

20. Øjnene større, set fra siden omtrent så lange som 

tindingerne, hovedet ikke tydeligt udvidet bag 

øjnene. Bagkroppen fortil temmelig tæt punk- 

teret. Penis! 508: 1316: fis 0 13. hygrobia. 

Øjnene mindre, set fra siden tydelig kortere end 

tindingerne, hovedet oftest tydeligt udvidet 

bag øjnene. Bagkroppen oftest lidt mere spredt 

punkteret: Penis se Bø. TY LSI SS . 14. hal6phila. 

1. gruppe. 

Hoved og pronotum temmelig blanke. Øjnene 

store, noget fremstående, set fra siden lidt læn- 

gere end tindingerne. Følehornene temmelig 

kraftige, mod spidsen noget udvidede, de ydre 

led ca. ”/, gang bredere end lange. 4. frie rygled 
ikke tværfuret ved roden. Skinnebensbørsterne 

yderst svage, meget utydelige. 

1. A. palustris Kiesw. Let kendelig ved gruppekarak- 

tererne, ringe størrelse og hannens sekundære kønsmærker. 

Sort eller brunsort, vingedækkerne lidt lysere, følehornene 

brunsorte med kun lidt lysere rod, benene brungule eller 

rødgule. Hovedet ret stort, kun lidt smallere end pronotum. 

4. følehornsled ca. kvadratisk. Pronotum tæt og meget fint 

punkteret, bagud svagt eller næppe tilsmalnet. Vingedæk- 

kerne tydeligt bredere end pronotum, tæt og ret fint punk- 

terede. Bagkroppen ikke helt parallelsidet, bredest omkring 

midten. Længde 2—2,4 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand i midten lidt indbuet. 

6. bugled hos $ forlænget, med omtrent lige afstudset bag- 
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rand og lange randhår, hos 9 med bredt, lidt stumpvinklet 

rundet bagrand og temmelig lange randhår. Penis se fig. 104. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig bund i løv og opskyl, 
undertiden i kompost, på stranden under tang eller ved ådsel. 

2. gruppe. 

Kroppen ret hvælvet og ligebred. Hovedet 

(fig. 125) betydeligt udvidet bag øjnene, disse 

ret små, set fra siden tydeligt kortere end tin- 

dingerne. Følehornenes ydre led kun svagt tvær- 

brede. Vingedækkerne korte, målt fra scutellar- 

spidsen som regel lidt kortere end pronotum, 

over skuldrene kun meget lidt bredere end dette, 

bagud noget udvidede. 4. frie rygled kun meget 

svagt tværfuret ved roden, 5. led forholdsvis tæt 

punkteret. Mellemskinnebenenes smidterbørste 

tydelig, ca. så lang som skinnebensbredden. 

2. A. åretica Thoms. (clåvipes Sharp, Joh.). Kendelig 

ved gruppekarakterne, mørk farve og betydelig størrelse. 

Fig. 125. Atheta arctica. Hoved. 

Sort, vingedækkerne ofte brunsorte, følehornene sortbrune 

eller brune, roden næppe lysere, benene gulbrune eller brun- 
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røde. Hovedet tydeligt smallere end pronotum. Følehornenes 

4. og 5. led tydeligt længere end brede. Pronotum stort og 

hvælvet, meget fint punkteret. Vingedækkerne fint punk- 

terede. Længde 3—4 mm. 

Øg: 6. bugled forlænget,.bagranden afrundet afstudset og 

i midten mere eller mindre tydeligt indbuet (hos 2 stumpvink- 

let rundet tilspidset). Penis se fig. 105. 

Sjælden (J, Ø). Nørholm, Nim, Mossø, Madum sø og flere 
steder i Nordjylland; Bjærge Os ved Halleby å, Bøllemosen, 
Store Dyrehave, Hillerød, Gribskov. På sumpet eng- og skov- 
bund i løv, opskyl og mos og ved græstuer. April—juli, sept. 

3. gruppe. 

Stor, 3,5—4,5 mm, og kraftigt bygget. Øjnene 

ret store, noget fremstående, set fra siden næppe 

kortere end tindingerne. Følehornene ret slanke, 

kun svagt udvidede udadtil, 4. og 5. led tydeligt 

længere end brede, de ydre led kun meget svagt 

tværbrede. Vingedækkerne påfaldende brede, 

bagud tydeligt udvidede, bagtil rigeligt ”/, bre- 

dere end pronotum. 4. frie rygled kun meget 

svagt tværfuret ved roden. Benene meget slanke, 

mellemskinnebenenes midterbørste ikke helt så 

lang som skinnebensbredden. 

3. A. hygrotåpora Kr. Kendetegnet ved gruppekarak- 

tererne og let kendelig fra de andre af underslægtens store 

arter (2. arctica, 4. luridipennis og 9. gyllenhali) ved de i for- 

hold til pronotum brede vingedækker. Sort, vingedækkerne 

ofte mørkt gulbrune, følehornene brunsorte med lidt lysere 

rod, benene brungule eller rødgule. Hovedet tydeligt smal- 

lere end pronotum. Dette lidt tværbredt, ligesom vingedæk- 

kerne fint og meget tæt punkteret. Disses behåring indadtil, 

især fortil, ret stærkt skråt udadrettet, udadtil bagudrettet, 

Victor Hansen ; Rovbiller, III, 11 
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grænsen mellem den udadrettede og den bagudrettede behå- 

ring oftest ret tydelig. Bagkroppen ikke helt parallelsidet, 

bredest omkring midten. Længde 3,5—4,5 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn rundet 

afstudset. 6. bugled hos & forlænget, bagud stærkt tilsmalnet, 

Fig. 126. Atheta hygrotopora gg. 6. bugled. 

bagranden meget smalt afrundet (fig. 126) (hos 2 bredt, noget 

stumpvinklet afrundet, med ret korte, kraftige, tætstillede 

randhår). Penis se fig. 106. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø). På fugtig bund 
ved stillestående eller rindende vand, i løv, opskyl og mos. 
Friskklækkede eksemplarer er fundet 2/,. 

Å. gruppe. 

Nærstående til den foregående gruppe, men, 

adskilt fra den ved, at kroppen er mere lige- 

bred, hoved og pronotum bredere, det sidste kun 

lidt smallere end vingedækkerne, følehornene 

lidt kraftigere med tydeligt tværbrede ydre led, 

benene lidt kraftigere, med lidt kraftigere skinne- 

bensbørster og 6. frie rygleds bagrand hos begge 

køn indbuet i midten. Længde 3,5—4,5 mm. 

4. A. luridipénnis Mann. Kendetegnet ved gruppe- 

karaktererne og ret let kendelig ved størrelsen, formen, farven 
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og de sekundære kønsmærker. Sort, pronotum ofte sortbrunt, 

vingedækkerne gulbrune, ofte lidt mørkere omkring scutellum 

og baghjørnerne, bagkropsspidsen og rygleddenes bagrande 

ofte lysere, følehornene sortbrune eller brune med noget lysere 

rod, benene rødgule. Hovedet ca. ”/,—"/, bredere end langt, 

kun lidt smallere end pronotum. Følehornenes 4. led lidt, 

Fig. 127. Atheta luridipennis åg. 6. bugled. 

5. led næppe længere end bredt. Pronotum omtrent "/, bredere 

end langt, ligesom vingedækkerne fint og meget tæt punkteret. 

Disses behåring mere ensartet skråt udad- og bagudrettet 

end hos den foregående. Mellemskinnebenenes midterbørste 

rigeligt så lang som skinnebensbredden. Længde 3,5—4,5 mm. 

åg og 2: Følehornene, navnlig 2. og 3. led, lidt kraftigere 

hos $ end hos 9. 6. frie rygleds bagrand hos begge køn ind- 

buet i midten, svagest hos 2. 6. bugled hos $ (fig. 127) stærkt 

forlænget, bagud meget stærkt tilsmalnet, idet siderne er 

stærkt indbuede, bagtil stærkt opadbøjet, den smalle bag- 

rand afstudset og oftest ganske lidt indbuet (hos 2 er 6. bug- 

led kort trekantet tilspidset, bagranden på hver side noget: 

indbuet). Penis se fig. 107. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø, B). På fugtig, især 
slammet bund i løv, opskyl og mos. 

o. gruppe. 

Kroppen temmelig smal og ligebred. Hovedet 

temmelig lille, pronotum kun lidet tværbredt. 

11" 
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Følehornene kraftige eller temmelig kraftige, 

tydeligt udvidede mod spidsen, de ydre led tyde- 

ligt tværbrede. 4. frie rygled ret stærkt tværfuret 

ved roden. Mellemskinnebenenes midterbørste 

(undtagen hos 9. gyllenhali) yderst fin, ikke så 

lang som skinnebensbredden. 

Hos 9. gyllenhali er flere af gruppekarakte- 

rerne mindre stærkt udprægede, og arten danner 

en overgang til 6. gruppe. 

Fig. 128. Atheta terminalis 9. x 20. 

5. A. terminålis Grav. (sensu Brundin) (fig. 128). Ken- 

delig ved gruppekaraktererne, størrelsen, øjnenes størrelse og 
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formen af hannens parringsorgan. Sort eller brunsort, prono- 

tum og vingedækkerne oftest brunlige, de sidste ikke væsent- 

ligt lysere end pronotum, bagkropsspidsen og rygleddenes 

bagrande oftest lysere, følehornene brunsorte eller brune med 

lysere rod, benene brungule. Øjnene, set fra siden, lidt kortere 

end tindingerne, disse kantede bagfra til frem henimod 

øjnene. Følehornenes 3. led som regel tydeligt kortere end 

2. led, 4. led kendeligt længere end bredt, de ydre led ca. 

1/, bredere end lange, endeleddet stort, kort og but tilspidset. 

Pronotum kun ca. ”/, bredere end langt, fint og temmelig 

tæt punkteret. Vingedækkerne lidt bredere end og, målt fra 

scutellarspidsen, lidt længere end pronotum, lidt kraftigere 

punkterede end dette, behåringen skråt bagud og lidt udadret- 

tet, udadtil efterhånden jævnt mere bagudrettet, bagranden 

svagt, men tydeligt indbuet indenfor baghjørnet. Længde 

2,5—3,5 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand afstudset (omtrent ens hos 

— & og 2). 6. bugled hos $ forlænget, bagud tilsmalnet, bag- 

" randen stærkt rundet (hos 2 er bagranden svagt stumpvinklet 

rundet). Penis se fig. 108. 

Udbredt, men sjælden (J, Ø, B). Af findesteder kan nævnes: 
Draved skov, Esbjerg, Fanø; Boserup, Damhusmosen, Dyre- 
haven, Kollemose, Sortemose ved Lillerød, Hillerød; Born- 
holm. På fugtig skov- og engbund i løv, opskyl og mos og 
ved græstuer. April—maj, aug.—okt. 

6. A. dentifera Brundin. Yderst nærstående til termi- 

nalis, men adskilt fra den ved, at størrelsen er ringere, for- 

kroppen lidt mattere på grund af dybere mikroskulptur og 

lidt finere punktcret, øjnene ofte lidt større, så at de kun er 

ganske lidt kortere end tindingerne, følehornene noget kraf- 

tigere, 4. led ca. så langt som bredt og de ydre led ca. "/, gang 

bredere end lange, pronotum lidt fladere, vingedækkerne lidt 

længere og 1. og 2. frie rygled lidt mindre tæt punkterede. 

Længde 2,5—2,75 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand fladere buet end hos A. terminalis. 

Penis afvigende formet, se fig. 109. 
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Meget sjælden (Ø). Hidtil kun fundet i Damhusmosen (i 
antal ved sigtning af løv, mos og muld på fugtig bund, især 
under pilebuske, sammen med grisea og enkelte terminalis, 
jan.— marts) og ved Hillerød (1 stk.). 

7. A. grisea Thoms. Meget nærstående til 5. terminalis 

og 6. dentifera, men adskilt fra dem ved, at øjnene er mindre, 

så at tindingerne, set fra siden, er ca. ”/, længere end øjnene, 

at hovedet bag øjnene er tydeligt udvidet og tindingerne kun 

kantede helt bagtil, at pronotum er endnu svagere tværbredt, 

kun ganske lidt bredere end langt, og at hannens kønskarak- 

terer er afvigende. Endvidere er farven oftest lidt mørkere, 

benene gulbrune, ofte med brunlige skinneben, vingedæk- 

kernes behåringsretning mindre ensartet, idet den indadtil 

er mere udadrettet og udadtil mere bagudrettet, og deres bag- 

rand tydeligt stærkere indbuet indenfor baghjørnerne. Fra 

terminalis adskiller arten sig yderligere ved ringere størrelse, 

lidt mattere forkrop, noget kraftigere følehorn og lidt fladere 

pronotum (i hvilke henseender den således stemmer overens 

med dentifera) og fra dentifera yderligere ved lidt kortere 

vingedækker. Længde 2,5—2,75 mm. 

gå: 6. bugleds bagrand lidt mere tilspidset rundet end hos 

terminalis (og således meget afvigende fra dentifera). Penis 

helt anderledes formet hos de to nævnte arter, se fig. 110. 

Meget sjælden (Ø). Hidtil kun fundet i Boserup skov (1 stk. 
sigtet af løv ved skovsump), ved Damhusmosen (i antal 
sammen med den foregående og enkelte terminalis) og ved 
Hillerød (sigtet ved skovsumpe, bl. a. i Rågårdsvænge). 

8. A. botildae Brundin. Meget nærstående til de tre 

foregående, men for hannens vedkommende let kendelig fra 

dem ved penisformen og iøvrigt adskilt fra dem ved de i 

oversigten nævnte kendemærker, og yderligere fra terminalis 

ved lidt mindre stærkt tværbredt pronotum, fra dentifera 

ved ganske lidt mindre øjne og fra grisea ved noget slankere 

følehorn. Længde 3—3,5 mm. 

gø og 9: Penis se fig. 111. Iøvrigt omtrent som terminalis. 
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Af denne nylig beskrevne art kendes kun et enkelt dansk 
eksemplar ($) sigtet i en fugtig grøft i Hejreengen i Sundby 
Storskov, ”/, 1949. Iøvrigt er arten hidtil kun kendt fra 
Hengelo i Holland (sigtet i antal i marts og april 1941 ved 
kanten af en eutroph sump på diluvial bund). 

9. A. gyllenhåli Thoms. Adskilt fra gruppens foregå- 

ende arter ved de i oversigten nævnte kendemærker samt 

ved lidt bredere krop, næsten fuldstændigt kantede tindinger 

og hannens afvigende kønskarakterer. Sort eller brunsort, 

pronotum og vingedækkerne brunlige, bagkropsspidsen og ofte 

rygleddenes bagrand lidt lysere, følehornene sortbrune eller 

brunlige med lysere rod, benene rødgule. Følehornene noget 

slankere end hos A. terminalis, de ydre led ca. "/, bredere end 

lange, 6.—10. led udpræget koniske, mod roden stærkt til- 

smalnede i omtrent rette linier. Pronotum (fig. 91, p. 137) ca. 

1/—"/, bredere end langt, bagud svagt tilsmalnet, fint og 

tæt punkteret. Vingedækkerne. kun lidt bredere end prono- 

tum, fint og tæt punkterede, bagranden meget svagt indbuet 

indenfor baghjørnerne. Længde 3,5—4 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand meget fladt afrundet afstud- 

set (omtrent ens hos 3 og 2). 6. bugled hos g forlænget, bagud" 

stærkt skråt tilsmalnet i næsten rette linier, den smalle bag- 

rand afstudset og ganske svagt indbuet (hos 2 er bagranden 

bredt, lidt stumpvinklet rundet). Penis se fig. 112. 

Fra 10. elongatula og 12. melanocera (med nærstående 

arter) adskiller arten sig bl. a. ved lidt betydeligere størrelse, 

lidt kraftigere følehorn med lidt stærkere tværbrede ydre led, 

stærkere tværfuret 4. frie rygled, betydeligt kraftigere skinne- 

ben og hannens afvigende kønskarakterer. 

Temmelig sjælden (J, Ø, B). Af findesteder kan anføres: 
Draved skov, Ulfslyst ved Haderslev, Treldenæs, Nim, 

Skanderborg sø, Skørping, Ålborg; Gåbense, Boserup (i antal 
iløv ved en skovsø), Dyrehaven, Kollemose, Hillerød, Freers- 
lev hegn; Bornholm. På fugtig skov- og engbund i løv, mos 
og opskyl og ved græstuer. Marts—maj, sept. 
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6. gruppe. 

Øjnene temmelig store, set fra siden kun lidt 

kortere end tindingerne. Følehornene slanke, de 

ydre led kun svagt tværbrede. 4. frie rygled kun 

Fig. 129. Atheta elongatula 92. 

x: 18; 

meget svagt tværfuret ved 

roden. 

10. A. elongåtula Grav. 

(fig. 129). Kendetegnet ved ret 

slank og ligebred, noget flad 

krop, slanke følehorn med kun 

meget svagt tværbrede, kun 

lidet koniske ydre led, kun li- 

det tværbredt pronotum og 

korte skinnebensbørster. Sort 

eller brunsort, vingedækkerne, 

undertiden også pronotum, lidt 

lysere, følehornene brunsorte 

eller brune med lidt lysere rod, 

benene brungule eller rødgule; 

farven ret variabel. Hovedet 

lidet tværbredt, tydeligt smal- 

lere end pronotum, øjnene, set 

fra siden, kun lidt kortere end 

tindingerne, disse omtrent fuld- 

stændigt kantede. Følehornene 

kun meget lidt udvidede mod 

spidsen, 4.—6. led tydeligt læn- 

gere end brede, de ydre led næppe eller ganske svagt tvær- 

brede, mod roden kun lidet tilsmalnede, med omtrent rette 

sider. Pronotum ca. !/, bredere end langt, bagud tydeligt 

tilsmalnet, tæt og meget fint punkteret. Vingedækkerne kun 

meget lidt bredere end og, målt fra scutellarspidsen, ca. så 

lange som pronotum, tæt og fint punkterede. Længde 2,8— 

3,9. mm, 
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åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos 3 omtrent lige afstudset, 

hos 92 i midten mere eller mindre stærkt indbuet. 6. bugled 

hos & forlænget, bagud tilsmalnet, bagranden ret bredt, i 

midten lidt fladt rundet (hos 29 er bagranden lidt stumpvinklet 

rundet, på hver side undertiden yderst svagt indbuet). Penis, 

se ne. 113. 

Om adskillelsen fra 9. gyllenhali se foran p. 167 og fra 

gruppens følgende arter under disse. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På fugtig eller halvfugtig 
bund under ret forskelligartede forhold. 

11. A. mågniceps J. Sahlb. (Ganglb., Brundin) (hygrå- 

bia Donisthorpe, H. K. Hansen, nec Thoms.). Meget nær- 

stående til den foregående, men adskilt fra den ved ringere 

størrelse, større hoved og længere skinnebensbørster. Endvi- 

dere er de ydre følehornsled som regel ganske lidt mere tvær- 

brede, pronotum lidt mere tværbredt og vingedækkerne rige- 

ligt så lange som pronotum. Længde 2—2,5 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos 3 omtrent lige afstudset, 

hos 2 rundet afstudset, næppe indbuet i midten. 6. bugled 

hos $ næppe forlænget, bagud svagt tilsmalnet, bagranden 

bredt, i midten lidt fladt rundet (hos 2 er bagranden stump- 

vinklet tilspidset, på hver side undertiden lidt indbuet). 

Penis se fig. 114. 

Arten adskiller sig også fra de følgende arter i gruppen 

ved ringere størrelse og større hoved; mest ligner den 14. ha- 

lophila, fra hvilken den afviger, foruden ved de lige nævnte 

kendetegn, ved tættere punkteret bagkrop. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På fugtig bund i løv, op- 
skyl og mos. 

12. A. melanécera Thoms. Nærstående til 10. elonga- 

tula, men adskilt fra den, foruden ved afvigende kønskarak- 

terer, ved følgende kendetegn: hovedet ganske lidt mere 

tværbredt, øjnene lidt stærkere fremtrædende, set fra siden 

ca. så lange som tindingerne, de ydre følehornsled noget 

stærkere koniske, idet de mod roden er stærkere tilsmalnede, 



170 

ofte med noget rundede sider, pronotum lidt stærkere tvær- 

bredt og lidt stærkere hvælvet, vingedækkerne i forhold til 

pronotum lidt længere og bredere og skinnebensbørsterne 

tydeligt længere; navnlig ved til sidstnævnte kendetegn er 

arterne ret lette at adskille. Farven omtrent som elongatula. 

Længde 3—3,5 mm. 

g og 2: 6. frie rygleds bagrand hos & bredt rundet afstud- 

set, hos 2 afstudset, ikke indbuet i midten. 6. bugled hos $ 

kun lidt forlænget, bagud kun svagt tilsmalnet, bagranden 

derfor meget bredere rundet end hos elongatula $ (hos 2 er 

bagranden omtrent formet som hos elongatula 2). g: penis 

se fig. 115. g: vaginas to ventrale flige store, ret spredt 

beklædte med meget små, trekantede torne. 

Denne og de tre følgende arter står hinanden yderst nær. 

Hannerne lader sig let adskille ved undersøgelse af penis 

(formen af apex), dog at hygrobia og halophila undtagelsesvis 

kan volde vanskelighed, se nedenfor p. 171. Også hunnernes 

parringsorgan viser artsforskelligheder, navnlig med hensyn 

til tornbeklædningen på vaginas to ventrale flige. Fra elonga- 

tula adskilles de fire arter ved tydeligt længere skinnebens- 

børster og de ydre følehornsleds stærkere koniske form med 

mere rundede sider samt ved, at hannens 6. bugled er mindre 

stærkt forlænget og bagud mindre stærkt tilsmalnet, at hun- 

nens 6. frie rygleds bagrand ikke er indbuet i midten, og at 

penisformen er helt afvigende. Alle fire arter har ensartet 

levevis og forekommer undertiden i selskab med hverandre 

og med elongatula. 

Udbredt og temmelig almindelig (J, Ø, B). På fugtig 
bund, i løv, opskyl og mos. 

13. A. hygrébia Thoms. (sensu Brundin, nec H.K. 

Hanssen) (målleus Joy, Horion). Yderst nærstående til den 

foregående, men adskilt fra den ved lidt ringere størrelse, lidt 

smallere krop og gennemgående lidt lysere farve. Længde 

2,6—3,2 mm. 

åg og 9: 6. frie rygled og 6. bugled som hos den foregående, 
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dog hos JF lidt kortere og bredere. &: penis helt afvigende, se 

fig. 116. 2: vaginas to ventrale flige små, tæt beklædte med 

store, trekantede torne. 

Udbredt og temmelig almindelig (J, Ø, B). Levevis som 
den foregående. 

14. A. halåéphila Thoms. (sensu Brundin) (témlini Joy, 

Horion). Meget nærstående til de to foregående, men adskilt 

fra dem ved, at kroppen er ganske lidt smallere og mere lige- 

bred, at øjnene er lidt mindre og hovedet bag disse oftest 

tydeligt udvidet, at vingedækkerne i forhold til pronotum er 

ganske lidt kortere og smallere, at følehornene er lidt kraf- 

tigere, med ganske lidt stærkere tværbrede ydre led, og at 

bagkroppen oftest er lidt mere spredt punkteret. Fra melano- 

cera afviger arten yderligere ved ringere størrelse. Længde 

2,4—3 mm. 

åg og 2: 6. frie rygled og 6. bugled som hos hygrobia. 

gå: penis omtrent som hos hygrobia, men dog afvigende ved, at 

det yderste parti af apex (udenfor dennes bøjning) er noget 

længere end hos A. hygrobia og ikke som hos denne udadtil 

udvidet og med afstudset spids, men omtrent ligebredt og 

med afrundet spids, jfr. fig. 117. Typiske eksemplarer er lette 

at adskille, men der forekommer undtagelsesvis stykker, som 

kan volde vanskelighed. De to formers artsberettigelse frem- 

går imidlertid af konstante forskelligheder i penis” indre 

(præputialsækken) og i hunnens parringsorgan. 9: vaginas to 

ventrale flige store, ret tæt beklædte med ret store, trekantede 

torne. 

Om artens adskillelse fra 11. magniceps se foran p. 169. 

Udbredt og temmelig almindelig (J, Ø, B). Levevis som 
de to foregående. 

15. A. obtusångula Joy. Yderst nærstående til de tre 

foregående, men adskilt fra melanocera ved de i oversigten 

nævnte kendemærker samt ved ganske lidt kortere vinge- 

dækker, fra hygrobia ved betydeligere størrelse, lidt mere 

spredt punktur på bagkroppen og ganske lidt kortere vinge- 
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dækker og fra halophila ved betydeligere størrelse, lidt bre- 

dere krop, lidt større øjne, bag disse ikke tydeligt udvidet 

hoved og lidt mindre stærkt tværbrede ydre følehornsled. 

Kroppens farve synes hos de danske eksemplarer ikke gen- 

nemgående at være lysere end hos melanocera, således som 

angivet i litteraturen, derimod vel følehornenes,. kæbepalper- 

nes og som regel benenes. Længde 3—3,5 mm. 

åg og 2: 6. frie rygled og 6. bugled som hos de to fore- 

gående. g: penis helt afvigende (også fra A. melanocera's), se 

fig.118. 2: vaginas to ventrale flige store, yderst tæt beklædte 

med ret store, brede, skælformede, brat tilspidsede torne. 

Sjælden (J, Ø). Boller, Bygholm, Mossø; Dyrehaven, Rude- 
skov, Store Dyrehave; på sidstnævnte lokalitet i antal i løv 
ved et mosehul, 13/,, iøvrigt enkeltvis. Levevis som de fore- 
gående. Marts—maj. 

[A. ripicola H. K. Hanssen. Nær beslægtet med de fire 

foregående arter, men adskilt fra dem ved lidt kortere og 

kraftigere følehorn, hvis ydre led er mindst ca. ”/, gang bredere 

end lange, og ved ringere størrelse. Den ligner iøvrigt halophila 

og magniceps. Længde 2,1—2,5 mm. 

åg og 2: 6. frie rygled og 6. bugled omtrent som hos hygro- 

bia. g: penis se fig. 119. 9: vaginas to ventrale fliges torne 

meget større end hos melanocera, mere eller mindre bredt 

skælformede. 

Denne art, der navnlig forekommer i Nordnorge, Nordfin- 
land og Nordrusland, samt i Tirol, er fundet enkeltvis et par 

gange i Skåne samt ved Hamburg og i Holsten, og dens 
forekomst hos os er derfor ikke udelukket. Den er dels fundet 
ved sandede flodbredder (i planterester i sandet ret langt fra 
vandlinien), dels på stranden ved sigtning af tangbræmmer.] 

1. gruppe. 

Adskilt fra 6. gruppe (undtagen ripicola) ved, 

at de ydre følehornsled er ca. ”/, gang bredere 

end lange, og fra 8. gruppe ved, at kroppen er 

mere hvælvet og hovedet tydeligt smallere end 

CYRR RREEN 
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pronotum.Hovedet udvidet bag øjnene, disse ret 

små, set fra siden er tindingerne ca. ”/, længere 
end øjet. Længde 2,5—3 mm. 

16. A. fallacibsa Sharp. Kendetegnet ved gruppekarak- 

tererne og ved ret ringe størrelse og temmelig kraftige skinne- 

bensbørster, af hvilke mellemskinnebenenes midterbørste er 

tydeligt længere end skinnebensbredden. Sort eller brunsort, 

pronotum og vingedækker ofte lidt lysere, følehornene sort- 

brune eller brune med lysere rod, benene gule. Følehornene 

ret kraftige, mod spidsen ret stærkt udvidede, 3. led lidt 
kortere end 2. led, 4. led ca. så langt som bredt, endeleddet 

ret kort, med lang tilspidsning. Pronotum tydeligt tværbredt, 

bagud tydeligt tilsmalnet, meget fint og ret tæt punkteret. 

Vingedækkerne kun lidt bredere end pronotum, fint og ret 

tæt punkterede. Længde 2,5—3 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand rundet afstudset, hos 92 

undertiden yderst svagt indbuet i midten. 6. bugled hos Z 

noget forlænget, bagud tilsmalnet, bagranden ret smalt run- 

det (hos 2 stumpvinklet tilspidset). Penis se fig. 120. 

Sjælden (J, Ø, B). Novrup enge, Fanø; Holmegårds mose, 
Eremitagesletten (ved vandhuller), Malmmosen, Sortedam i 
Store Dyrehave, Salpetermosen ved Hillerød, Strødalsvang. 
På fugtig bund i mos og ved græstuer. Undertiden aftenketset 
(?5/,, 72/,). April—sept. 

8. gruppe. 

Kroppen fladtrykt, ret ligebred. Hovedet på- 

faldende stort, kun meget lidt smallere end pro- 

notum, øjnene små eller ret små, set fra siden 

tydeligt kortere end tindingerne. De ydre føle- 

hornsled mindst ca. ”/, gang bredere end lange. 

Skinnebensbørsterne lange. 

FrrFA debllis Er: (sensu Joy, Brundin). (fig. 130). ;Ken- 

detegnet ved gruppekaraktererne, størrelsen og de kun ca. 
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1/, gang bredere end lange ydre følehornsled. Sort eller sort- 

brun, pronotum brunligt, vingedækkerne brunlige eller brun- 

gule, bagkropsspidsen oftest lysere. Følehorn og ben gullige, 

de første undertiden lidt mørkere mod spidsen; kroppens 

Fig. 130. Atheta debilis g. x 20. 

farve noget varierende. Hovedet ca. ”/, bredere end langt, bag 

øjnene mere eller mindre tydeligt udvidet, øjnene noget 

varierende i størrelse, set fra siden er tindingerne som regel 

ca. ”/, længere end øjet. Følehornenes 4. led ca. så langt som 

bredt, endeleddet ret kort, med ret lang tilspidsning. Prono- 

tum noget tværbredt, bagud betydeligt tilsmalnet, tæt og 

meget fint punkteret. Vingedækkerne kun lidt bredere end 

pronotum, tæt og fint punkterede. Mellemskinnebenenes mid- 

terbørste meget længere end skinnebensbredden. Længde 

2,0—3 mm. 
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g og 2: 6. frie rygleds bagrand både hos $ og 2 afstudset. 

6. bugled hos 2 betydeligt forlænget, bagud kun svagt til- 

smalnet, bagranden afstudset, i midten undertiden yderst 

svagt indbuet (hos 2 stumpvinklet tilspidset). $: Penis se 

LET PRESS 

Sig. £3d: Bess £ 14. 132. ”annion g 

Fig. 131—132. Atheta ?. Parringsorganets ventralplade. 

(Efter Brundin). 

fig. 121. 2: parringsorganets ventralplade med smalt, omtrent 

parallelsidet spidsparti, se fig. 131. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). På fugtig bund, i 
løv, mos og opskyl og ved roden af græs- (især Carex-) tuer. 

18. A. nånnion Joy (subdébilis Joy). Yderst nærstående 

til den foregående og med sikkerhed kun kendelig fra den 

ved de nedenfor anførte kønskarakterer. Som regel er øjnene 

lidt mindre og tindingerne lidt længere, farven lidt lysere og 

kroppen ganske lidt slankere, men disse kendemærker er 

stærkt varierende og uanvendelige til en sikker bestemmelse. 

Længde 2,5—3 mm. 

åg og 2: 6. frie rygled og 6. bugled som hos den foregående. 

gå: penis med tydeligt forskellig apexform, se fig. 122. 29: par- 

ringsorganets ventralplade med bredere, mod spidsen stærkt 

udvidet spidsparti, spidsen afrundet, med fine småtænder, 

se: fig. 132. 

Arten har været sammenblandet med den foregående. Den 
synes hos os at være meget sjældnere (Ø). Hidtil kun fundet 
enkeltvis i Ledreborg skov, Boserup skov, Damhusmosen og 

Valby. Levevis som den foregående. Marts—juni. 
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[A. britteni Joy. Nærstående til de to foregående, men 

let kendelig fra dem ved ringere størrelse, lidt smallere krop, 

mindre øjne og længere tindinger, der omtrent er "/, gang 

længere end øjet, og stærkere tværbrede, ca. dobbelt så brede 

som lange, ydre følehornsled. Længde 1,8—2,5 mm. 

Øg og 2: 6. frie rygled og 6. bugled omtrent som hos A. 

debilis. Penis'”s apex i form tydeligt afvigende fra de to fore- 

gående, se fig. 123. 

Denne art, der antages at være en boreal eller højboreal 
art, er fundet i Sydnorge og i Sverige så sydligt som i Små- 
land, og dens forekomst i Danmark kan ikke anses udelukket, 
omend den ikke er særlig sandsynlig. Den lever på lignende 
steder som fallaciosa og debilis.] 

19. A. deférmis Kr. (complåna Ganglb., Joh., nec Mann.). 

Kendelig fra de tre foregående ved overvejende bagudrettet 

behåring på pronotum og mindre øjne, fra debilis og nannion 

yderligere ved tydeligt ringere størrelse og stærkere tvær- 

brede, ca. dobbelt så brede som lange ydre følehornsled. 

Ligner iøvrigt debilis, men kroppen er smallere og fladere 

og farven lysere. Sortbrun eller brun, pronotum og vinge- 

dækker gulbrune, bagkropsspidsen lysere, følehorn og ben 

gullige. Vingedækkerne næppe bredere end pronotum. Mel- 

lemskinnebenenes midterbørste tydeligt længere end skinne- 

bensbredden, men forholdsvis lidt kortere end hos debilis. 

Længde 1,9—2,2 mm. 

åg og 29: 6. frie rygleds bagrand hos & afstudset og oftest 

bredt og meget fladt indbuet, hos 2 omtrent lige afstudset. 

6. bugled hos & noget forlænget, bagud noget tilsmalnet, 

bagranden ret smalt afrundet (hos 2 bredt rundet). Penis se 

fig. 124. 

Meget sjælden (J, Ø). Ålborg (i en plantemødding, maj); 
Dyrehaven (i musegange i en kompostbunke, ??/,-/,), Lund- 
tofte (i antal i en sandgrav, nedfaldne fra en skrænt, maj— 

juni), Malmmosen (1 stk. i fugtig grøft, 8/,); endvidere fundet 
i muldvarpereder i Nordsjælland, juni. Arten er antagelig 

knyttet til dyregange og -boer. 
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2. underslægt Åloconéta Thoms. 

(sensu Brundin). 

(Aloconota Thoms. + Glåssola Fowler + Diso- 

pora Thoms.). 

Hovedet lidt eller ganske lidt smallere end 

pronotum, tindingerne ukantede eller kun kan- 

tede helt bagtil (fig. 99, p. 143). Følehornene mod 

spidsen noget eller (25. coulsoni) kun svagt 

udvidede, 3. led ca. så langt som 2. led, de ydre 

led i det højeste lidt tværbrede. Pronotum i det 

højeste lidt tværbredt, bagud tydeligt tilsmalnet, 

behåringen af type I, II eller IV eller (23. gre- 

garia, fig. 138, p. 182) af særlig karakter. Vinge- 

dækkerne ret flade, bagranden ikke eller næppe 

indbuet indenfor baghjørnerne, behåringen ind- 

adtil skråt bagud- og udadrettet, udadtil bagud- 

rettet, hos 23. gregaria overalt omtrent bagud- 

rettet. Bagkroppen omtrent ligebred eller kun bag- 

til noget tilsmalnet, 1.—3. frie rygled tværfurede 

ved roden, punkturen (undtagen hos 20. plani- 

frons). på 1.—4. led tæt eller ret tæt, på 5. led 

meset spredt, 5. led ikke længere end 4. led. 

Kloleddet med et klohår, der mindst er så langt 

som kløerne”) (fig. 100, p. 145), hvilket er karak- 

teristisk for denne underslægt, 1. bagfodsled læn- 

gere end 2. led. 

Hos 2 har (bortset fra 23. gregaria) 5. frie ryg- 

led i midten en længdekøl og 6. leds bagrand 4 

eller 6, undertiden noget utydelige tænder. 

1) Dette kendetegn er påpeget af Brundin. 

Victor Hansen: Rovbiller. III, 12 
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Oversigt over arterne. 

1. Bagkroppen spredt punkteret. Pronotums behå- 

FRE Al ARE 1 2 SE Sanne ASER E 20. plånifrons. 

1.—3. frie rygled tæt eller ret tæt punkterede. 

Pronotums behåring anderledes 1. LE SGGER 2. 

2. Pronotums sidebørster korte. Skinnebensbør- 

sterne meget utydelige, meget kortere end 

Snede nebEed Een ESS OR I AO SA 52 

Pronotums sidebørster temmelig lange, behårin- 

gen af type II. Skinnebensbørsterne tydelige, 

mellemskinnebenenes midterbørste mindst så 

lang som ;skinnebensbredden 455550 5 34 BOSSE 5. 

3. Vingedækkernes behåring nær sømmen omtrent 

bagudrettet. Pronotums behåring, se fig. 138. 

Længde 53 San ER 1 MERE 23. gregåria 

Vingedækkernes behåring nær sømmen tydeligt 

skråt udadrettet. Pronotums behåring af type 

IV, men særpræget. Længde 3,5—4,5 mm.... 4. 

4. Vingedækkerne ca. ?/, bredere end og, målt fra 

scutellarspidsen, rigeligt så lange som prono- 

tum. De ydre følehornsled svagt tværbrede. 

Længde 4—4 Sms ME SALO SI SEDRE 21:-inseete 

Vingedækkerne ca. !/, bredere end og, målt fra 

scutellarspidsen, knapt så lange som pronotum. 

De ydre følehornsled lidt stærkere tværbrede… 

Længde 3,5—4 2 SER LER 22. sulcifrons. 

5. Større, 4—4,5 mm, og bredere. Øjnene store, set 

fra siden lidt længere end tindingerne. De ydre 

følehornsled ikke tværbrede ......... 24. långuida. 

Mindre, 2,5—3 mm, og smallere. Øjnene ret små, 

set fra siden meget kortere end tindingerne 

(omtrent som 5 til 9). De ydre følehornsled 

SVERRE vær Ed PET DF AF EEMSDEE 25. eoulsoni 

20. A. plånifrons Waterh. (debilicérnis Ganglb. partim, 

nec Er.). Let kendelig fra de følgende arter ved de i over- 
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sigten anførte kendetegn. Ret blank, sort eller brunsort, 

vingedækkerne oftest noget lysere, følehornene brunsorte. eller 

brune, benene brungule. Hovedet kun ganske lidt smallere 

end pronotum, bag øjnene tydeligt udvidet, i midten oftest 

med et svagt længdeindtryk, øjnene, set fra siden, tydeligt 

Fig. 133 planifrons é 

Fig. 134. sulcifrons dd 

Fig. 133—134. Atheta g. 6. frie rygled. 

kortere end tindingerne. Følehornenes ydre led svagt tvær- 

brede. Pronotum fint og ret tæt punkteret, i midten oftest 

med et længdeindtryk, sidebørsterne korte. Vingedækkerne 

tydeligt bredere end og, målt fra scutellarspidsen, lidt længere 

end pronotum, tæt og ret fint punkterede. Skinnebensbør- 

sterne meget fine, ikke længere end skinnebensbredden. 

1. bagfodsled noget længere end 2. led. Længde 2,9—3,2 mm. 

Ø: 5. frie rygled i midten med en kort, bagtil tandformet 

fremspringende længdekøl, 6. leds bagrand (fig. 133) med 4 

tænder, nemlig 2 tætstillede korte, brede midtertænder og to 

spidsere ydertænder, undertiden er en lille tand svagt antydet 

på hver side mellem midter- og ydertand. 6. bugleds bagrand 

bredt og fladt rundet. 

Yderst sjælden (J, Ø). Haderslev (1 stk. 5/. 34); Ærø (1 stk. 
12/. 33 i opskyl på stranden ved Trappeskov). Arten lever 
på fugtig bund, måske især ved rindende vand. 

21. A. inséeta Thoms. Kendetegnet ved betydelig stør- 

relse, meget kort og fin børsteklædning, bagud stærkt tilsmal- 

net pronotum og dettes behåring. Brunsort eller brun, noget 

blank, følehornenes rod og benene brungule. Hovedet bag 

øjnene ganske svagt udvidet, i midten oftest med et svagt 

12" 
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længdeindtryk, øjnene, set fra siden, lidt kortere end tindin- 

gerne. Pronotums sider bag midten oftest ganske svagt ind- 
buede, baghjørnerne tydeligt markerede, punkturen temme- 

lig tæt, yderst fin og utydelig. Vingedækkerne ret fint og tæt 

punkterede. 1. bagfodsled lidt længere end 2. led. Længde 4— 

4,5 mm. 

&: Pronotum (jfr. fig. 138) i bageste halvdel på hver side 

af midterhårskilningen med endnu en hårskilning; på hver 

fie. 135" "hg 136 

insecla g 5 ulcifrons 9 

Fig. 135—136. Atheta 9. Sædkapsel. 

side af hver af skilningerne er behåringen rettet skråt frem- 

efter. 5. frie rygled i midten med en kort, bagtil tandformet 

fremspringende længdekøl, 6. leds bagrand (jfr. fig. 134) med 

4, noget varierende, undertiden utydelige småtænder. 

Q: Pronotum bagtil på hver side af midterhårskilningen 

med et smalt længdeparti af fremadrettet behåring. 5. og 6. 

frie rygled simple. Sædkapslen se fig. 135. 

Sjælden (J, Ø, B). Munkebjerg, Skanderborg sø, Varna 
ved Århus, Langesø og Mossø ved Silkeborg, Vejerslev, 
Kølske dam (Vendsyssel); Dyrehaven, Fuglevad; Blykobbe. 
På fugtige bredder af søer, damme og vandløb i løv, mos og 
opskyl. Maj—sept. 

22. A. sulcifrons Steph. (påvens Er., Joh.) (fig. 137). 

Meget nærstående til den foregående, men adskilt fra den ved 

de i oversigten nævnte kendemærker samt ved mindre blankt 

hoved og pronotum og for hunnens vedkommende anderledes 

formet sædkapsel. Længde 3,5—4,2 mm. 

gå og 2 omtrent som den foregående (fig. 134 og 138). 

Hunnens sædkapsel afvigende formet, se fig. 136. 
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Udbredt men ikke almindelig (J, Ø, B). Levevis som den 
foregående. Undertiden fundet på stranden og i lergrave. 
April—sept. 

Fig. 137. Atheta sulcifrons 92. x 17: 

23. A. gregåria Er. (fig. 139). Let kendelig fra alle vore 

andre Atheta-arter ved pronotums behåring (fig. 138) og 

iøvrigt kendetegnet ved fin, silkeagtig behåring, meget kort 

og fin børsteklædning, langt 1. bagfodsled, der er meget 

længere end 2. led, og simpelt 5. og 6. frie rygled hos J. 

Sort eller brunsort, vingedækkerne ofte lidt lysere, følehornene 

sortbrune eller brune, benene brungule. Hovedet bag øjnene 

meget svagt udvidet, øjnene set fra siden tydeligt kortere 

end tindingerne. Følehornenes ydre led lidt tværbrede. Pro- 



182 

notum med et bredt, meget fladt længdeindtryk bagtil i mid- 

ten, meget fint og tæt punkteret. Vingedækkerne betydeligt 

bredere end og, målt fra scutellarspidsen, lidt længere end 

pronotum. Længde 3—3,5 mm. 
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Fig. 138. Atheta. Pronotums behåring. Noget skematisk. 

3: Pronotums behåring (fig. 138) på hver side rettet indad 

mod midtlinien, således at den nær forranden er rettet skråt 

indad og bagud og nær bagranden skråt indad og fremad. 

6. bugleds bagrand tilspidset rundet. 

2: Pronotums behåring (fig. 138) i midtlinien bagudrettet, 

på hver side i det væsentlige rettet mod et noget bag midten 

i hver fladehalvdel liggende punkt. 6. bugleds bagrand bredere 

og fladere rundet. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig bund i opskyl, løv og mos; 
ofte talrig i muse- og muldvarpegange. Marts—juli, okt.— 
nov. 
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Fig. 139. Atheta gregaria åg. x 18. 

24. A. långuida Er. (wålshi Williams). Let kendelig ved 

lange, slanke følehorn med mindst så lange som brede ydre 

led, store, ret stærkt hvælvede øjne, ret smalt hoved og pro- 

notum, dettes behåring, tydelige børster på pronotums sider 

og skinneben og yderst fint og yderst tæt punkterede 1.— 

4. frie rygled. Sort eller brun, noget blank, rygleddenes bag- 

rand og bagkropsspidsen lysere, følehornene brunlige med 

lysere rod, benene rødgule. Hovedet ikke udvidet bag øjnene, 

bagud betydeligt tilsmalnet, med et svagt indtryk mellem 

øjnene. Pronotum ganske lidt bredere end langt, ret tæt og 

meget fint punkteret. Vingedækkerne meget bredere end og, 

målt fra scutellarspidsen, tydeligt længere end pronotum, 

fint og tæt punkterede. 1. bagfodsled lidt længere end 2. led. 

Længde 4—4,5 mm. 
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Øg: 5. frie rygled i midten med en kort længdekøl, 6. leds 

bagrand (fig. 140) med 6—8, noget varierende og uregelmæs- 

sige småtænder. 

2: Sædkapslen se fig. 141. 

Sjælden (J, Ø, B). Ulfslyst ved Haderslev, Gyllingnæs, 
Nim; »Engene« ved Svendborg, Odense, Lindeskov, Roden- 
skov, Sundby Storskov, Lellinge, Svenstrup Dyrehave ved 

ig anguida & 

coulsontd 

languida 9 . Coulsoni 9 

Fig. 140. Atheta gZ. 6. frie Fig. 141. Atheta 2. 

rygled. Sædkapsel. 

Borup st., Ledreborg, Boserup, Damhusmosen, Dyrehaven, 
Frederiksdal, Hillerød; Bornholm. Især i løv og mos i fugtige 
skovgrøfter. Oftest maj—juni. 

25. A. coulsoni Last (longicållis Williams, cåambrica Joh. 

nec Woll.). Slank og fintbygget, betydeligt mindre og smallere 

end underslægtens 4 foregående arter. Nærstående til den 

foregående, men let adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendetegn. Farven omtrent som hos den foregående. Hovedet 

bag de ret små, lidet hvælvede øjne med yderst svag antyd- 

ning af udvidelse. Vingedækkerne smalle, kun noget bredere 

end pronotum. Bagkroppens punktur mindre tæt end hos den 

foregående. Længde 2,5—3 mm. 

Øg: 5. frie rygled i midten med en kort længdekøl, 6. leds 

bagrand (fig. 140) med 4 tænder, de midterste bredest, butte, 

ydertænderne små, mere spidse; undertiden er 6 tænder 

antydet gennem deling af midtertænderne. 

2: Sædkapslen se fig. 141. 

Meget sjælden (J, Ø). Haderslev, Bygholm; Nykøbing F., 
Sundby Storskov, Damhusmosen, Bøllemosen, Fønstrup dam, 

OR 
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Hillerød, Freerslev hegn. På fugtig skov- og mosebund, i 
løv og mos; en enkelt gang i en muldvarperede. Marts—juni, 
et stk: 'aftenketset ”7/,. 

[A. longicéllis Muls. et Rey (långuida Williams). Denne 

art står mellem A. languida og A. coulsoni med hensyn til 

størrelse, følehorn og øjenlængde. Den ligner iøvrigt mest 

A. languida. Længde 3,5 mm. 

åg: Omtrent som hos A. longuida. 

Arten er bl. a. fundet i England og dens forekomst hos os 
er ikke udelukket. Levevis antageligt som A. languida.] 

3. underslægt Dilacra Thoms. 

(sensu Brundin). 

(Dilacra auct. + Drålica Muls. et Rey + Dåcrila 
Muls. et Rey). 

Øjnene middelstore, set fra siden ca. så lange 

som eller lidt kortere end tindingerne, disse 

fuldstændigt (26. luteipes) eller kun bagtil kan- 

tede. Følehornene mod spidsen svagt eller yderst 

svagt fortykkede, de ydre led ikke eller ca. "/, 

bredere end lange. Pronotums behåring af type II 

eller (27. fallax) type IV, sidebørsterne yderst 

korte eller (28. vilis) korte. Vingedækkerne, målt 

fra scutellarspidsen ca. (28. vilis) eller rigeligt så 

lange som pronotum, bagranden yderst svagt 

eller (27. fallax) ret stærkt indbuet indenfor bag- 

hjørnerne, behåringen overvejende bagudrettet. 

Bagkroppen bagud svagt eller ganske svagt til- 

smalnet, overalt fint og tæt eller ret tæt punk- 

teret, 1. frie rygled tydeligt, 2. og 3. led svagere 

tværfuret ved roden, 5. led tydeligt eller (27. fal- 

lax) ikke længere end 4. led. Mellemskinnebenets 
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midterbørste kort eller yderst kort, kortere end 

skinnebensbredden, 1. bagfodsled i hvert fald 

lidt længere end 2.led. Længde 2—3 mm. 

Oversigt over arterne. 

1. 1. bagfodsled kun lidt længere end 2. led. De ydre 

følehornsled tydeligt, ca. 7/,, bredere end lange. 

Mindre, 2—2,2 mm (fig. 144) ........... 28. vilis. 

1. bagfodsled betydeligt længere end 2. led. De ydre 

følehornsled ikke tydeligt tværbrede. Større, 

2,5—3. mm (fig. 149 —VABY lisa RE REE 2. 

2. Hovedet lille, omtrent så langt som bredt, bety- 

deligt smallere end pronotum, dette kun ganske 

lidt bredere end langt, behåringen af type II. 

Vingedækkernes bagrand kun yderst svagt ind- 

buet indenfor baghjørnerne (fig. 142).. 26. luteipes. 

Hovedet ret stort, stærkt tværbredt, kun meget 

lidt smallere end pronotum, dette rigeligt "!/, - 

bredere end langt, behåringen af type IV. Vinge- 

dækkernes bagrand ret stærkt indbuet indenfor 

baghjonerne (HØ, LADET, 537 så FØRE 27 ål 

26. A. luteipes Er. (fig. 142). Kroppen slank, svagt ten- 

formet, fint og tæt punkteret og behåret, noget Oxypoda- 

agtig. Sort eller brunsort, vingedækkerne oftest brunlige, 

følehornene brune med lidt lysere rod, benene gule. Hovedet 

bag øjnene kun ganske svagt udvidet, øjnene ret store, set 

fra siden ca. så lange som tindingerne. 3. følehornsled ca. så 

langt som 2. led. Pronotum bagud svagt tilsmalnet. Vinge- 

dækkerne noget bredere end pronotum. Længde 2,5—3 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos $ jævnt rundet, hos 2 

i midten med en ret smal, trekantet eller rundet indskæring 

(fig. 142). 

Temmelig sjælden (J, Ø). Af findesteder kan nævnes: 
Haderslevegnen, Juelsminde, Bygholm; Ærøs sydkyst (under 
tang), Kohaven ved Nykøbing F., Damhusmosen, Kagsmose, 
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Ermelunden, Dyrehaven. På eng- og mosebund og i grøfter, 
i løv og mos, undertiden på strandbredder under tang. . 

April—sept., i antal i aug. og sept. 

Fig. 142. Atheta luteipes 2. x 20. 

27. A. fållax Kr. (fig. 143). Kroppen temmelig smal og 

ligebred, med Oxypoda-agtig, yderst fin og tæt punktur og 

silkeagtig behåring. Sort eller sortbrun, vingedækkerne og 

bagkropsspidsen brunlige, følehornene brunrøde, benene brun- 

gule. Hovedet bag øjnene ret stærkt rundet-udvidet, øjnene, 

set fra siden, lidt kortere end tindingerne. 3. følehornsled tyde- 

ligt kortere end 2. led. Pronotum bagud tydeligt tilsmalnet 

baghjørnerne stumpvinklede, men ret skarpt afsatte, behå- 
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ringen på den allerbageste del af midtlinien vifteformet bagud- 

rettet. Vingedækkerne kun meget lidt bredere end pronotum. 

Længde 2,5—2,8 mm. 

å og 29: 6. bugleds bagrand hos & ret smalt tilspidset 

rundet (fig. 143), hos 2 bredere og meget fladere rundet. 

Fig. 143. Atheta fallax g. x 20. 

Temmelig sjælden (J, Ø, B). Af findesteder kan nævnes: 
Horsensegnen, Silkeborg Vesterskov, Gravlev enge, Ålborg 
(ved fjorden), Tranum strand; Ærøs. sydkyst, Hestehave- 
mose ved Tranekær, Bremersvold, Guldborg L., Gedser, Bose- 

rup, mange nordsjællandske moser. Levevis som den fore- 
gående og undertiden i selskab med denne. Især i april og maj. 

28. A. vilis Er. (fig. 144). Oversiden. fint. og "tæt, på 

bagkroppen ret tæt, punkteret. Brunsort, pronotum, vinge- 

dækker og bagkropsspids oftest noget lysere, følehornene 

brune, benene brungule. Hovedet lidt smallere end pronotum, 

NR ET EET en 
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bag øjnene svagt, men tydeligt udvidet, øjnene ret store, 

set fra siden ca. så lange som tindingerne. 3. følehornsled 

Fig. 144. Atheta vilis g. x 27. 

kortere end 2. led. Pronotum ca. "//—1/, bredere end langt, 

bagud næppe tilsmalnet. Vingedækkerne kun meget lidt 

bredere end pronotum. Længde 2—2,2 mm. 

30. vilis n 
laticeps mi gua STE 

Fig. 145. Atheta gg. Penis set Fig. 146. Atheta 9. 

fra neden. Sædkapsel. 
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åg og ? (fig. 147): 6. frie rygleds bagrand afstudset hos begge 

køn. 6. bugled hos g lidt forlænget, bagranden både hos g 

og 2 bredt, i midten ret fladt, rundet, hos 9 undertiden yderst 

BANAL 
DAR GS 

Laticeps 

Fig. 147. Atheta. gg: 6. frie rygled (til venstre) og 6. bugled 

(i midten). 9: 6. bugled (til højre). 

svagt antydet indbuet i midten, de korte randhår hos 2 lidt 

kraftigere og mere tætstillede. Penis se fig. 145, sædkapslen 

fig. 146. 

Om adskillelsen fra 29. laticeps se nedenfor p. 191. 

Sjælden (J, Ø, B). Ulfslyst ved Haderslev, Nim; Åsø skov 
og Hestehave mose ved Tranekær, Lindeskov, Sundby Stor- 
skov, Boserup, Freerslev hegn; Ålhammerbugten. På fugtig 
skov og engbund, især vistnok ved randen af skovsumpe eller 
i den udtørrede bund af disse, i løv og mos og ved græstuer. 
April—juni, sept. 

4. underslægt Paramedtica Ganglb. 

Kroppen temmelig ligebred. Hovedet meget 

stort, næppe smallere end pronotum, bag øjnene 

tydeligt udvidet, øjnene små, set fra siden bety- 
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deligt kortere end tindingerne, disse kantede 

bagtil. Følehornene mod spidsen noget fortyk- 

kede, 3. led meget kortere end 2. led, 4. led 

svagt tværbredt, de ydre led ca. "/, gang bredere 

end lange. Pronotum tværbredt, sidebørsterne 

korte, behåringen af type II. Vingedækkernes 

bagrand næppe indbuet indenfor baghjørnerne, 

behåringen overvejende bagudrettet. Bagkrop- 

pen temmelig ligebred, 1.—3. frie rygled tvær- 

furede ved roden, 5. led noget længere end 4. 

Skinnebensbørsterne meget svage, mellemskinne- 

benets midterbørste kortere end skinnebensbred- 

den. 1. bagfodsled ikke længere end 2. led. 

Længde 1,3—1,6 mm. 

Det synes tvivlsomt, om det er berettiget at 

henføre de to nedennævnte arter til en anden 

underslægt end 28. vilis (foran p. 188). 

29. A. låticeps Thoms. (fig. 148). Kendelig ved under- 

slægtskaraktererne. Brun eller sortbrun, pronotum og vinge- 

dækker ofte lidt lysere, følehornsroden og benene brungule. 

Hovedet spredt og yderst fint og utydeligt punkteret. Pro- 

notum ca. "7/4, bredere end langt, yderst fint og temmelig tæt 

punkteret. Vingedækkerne ret flade, kun lidt bredere end og, 

målt fra scutellarspidsen, ca. så lange som pronotum, fint og 

temmelig tæt punkterede. Bagkroppen fint, fortil ikke ret 

tæt, på 4. frie led lidt mere spredt, på 5. led spredt punkteret. 

Længde 1,3—1,5 mm. 

g og 2 (fig. 147): 6. frie rygleds bagrand hos å i midten 

svagt, hos 92 næppe indbuet. 6. bugleds bagrand hos $ stump- 

vinklet tilspidset, hos 9 rundet og i midten tydeligt indbuet. 

Penis se fig. 145, sædkapslen fig. 146. 

Fra 28. vilis (foran p. 188) adskilles arten ved, at størrelsen 
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er ringere, hovedet mere hvælvet, med mindre øjne, føle- 

hornenes 3. led kortere, de ydre led stærkere tværbrede og 

endeleddet "kortere, 4. og 5. frie rygled mere spredt punk- 

Fig. 148. Atheta laticeps. Forkrop. 

terede og de primære og sekundære kønskarakterer hos begge 

køn afvigende. 

Af denne art foreligger kun 2 danske eksemplarer, sigtede 
i Dyrehaven, ?/, 1925. I Sverige er arten taget i stort antal 
ved ketsning midt om dagen d. /, i nogle fugtige engsænk- 
ninger, der om foråret havde været vandfyldte og nu var 
dækkede af løv, mos og visnet vegetation. 

[A. rigua B. S. Williams. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved svagere hvælvet hoved, lidt 

svagere tværbrede 5.—10. følehornsled og hannens afvigende 

penis. Længde 1,4—1,6 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos 3 og 9 omtrent som hos 

laticeps. Penis se fig. 145; sædkapslen omtrent som hos 

laticeps (fig. 146). 
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Arten er i England vistnok hyppigere end 28. vilis og er 
fundet sammen med denne på fugtig bund ved græstuer og 
især i fugtigt løv m. m. på den udtørrede bund af sumphuller. 
Den kunne muligvis findes hos os.] 

5. underslægt Hydrosmécta Thoms. 

Kroppen flad, ret smal, ligebred, yderst fint og 

tæt punkteret og behåret. Øjnene store, set fra si- 

den ca. så lange som tindingerne, disse ukantede. 

Følehornene slanke, næppe fortykkede mod spid- 

sen, de ydre led mindst så lange som brede, ende- 

leddet betydeligt kortere end 9. — 10. led. Pro- 

notums sidebørster meget fine og korte, behårin- 

gen af type I. Vingedækkerne længere end pro- 

notum, bagranden ikke 

indbuet indenfor bag- 

hjørnerne,  behåringen 

bagudrettet. Bagkroppen 

overalt yderst fint og tæt 

punkteret, 1.—3. frie ryg- 

led tværfurede ved ro- 

en "57 led meget læn- 

gere end 4. led. Skinne- 

bensbørsterne yderst sva- 

ge, utydelige. 1. bagfods- 

ed næppe længere end 

2 ed. 

ak AS thinobioides Kr. 

(léngula Heer, Joh.) (fig. 149). 

Let kendelig ved underslægts- Fig, 149. Atheta thinobioides. 
karaktererne. Sort eller brun- x;25. 

Victor Hansen; Rovbiller, III, 13 
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sort, vingedækkerne ofte brunlige, følehornene brune, benene 

gulbrune, lårene ofte lidt mørkere. Hovedet omtrent så bredt 

som pronotum, bag øjnene ganske lidt udvidet. Følehornenes 

3. led lidt kortere end 2. led. Pronotum kun meget lidt bredere 

end langt, bagud tydeligt tilsmalnet, med svag længdemidt- 

fure. Vingedækkerne lidt bredere end og, målt fra scutellar- 

spidsen, omtrent ”/, længere end pronotum, omtrent parallel- 

sidede. Længde 2—2,3 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand bredere rundet end hos 2. 

Sjælden (J, Ø). Vemmingbund, Gravenshoved, Esbjerg, 
Hjerting strand, Mossø; Stranden udfor Højemøen, Gedser 
strand, Esrom sø. På sandede strand- og søbredder, under 

tang og andre plantedele. April—sept., i antal bl. a. i slut- 
ningen af august og i september. 

6. underslægt Brundinia Tott. 

(Metåxya Muls. et Rey, sensu Brundin 1943). 

Hovedet tydeligt smallere end pronotum, øj- 

nene ikke ret små, tindingerne kantede bagtil. 

Følehornene slanke, de ydre led ikke eller kun 

svagt tværbrede, endeleddet ca. så langt som 9. 

+ 10. led. Pronotum tværbredt, sidebørsterne 

lidet lange, behåringen af type I. Vingedækker-' 

nes bagrand ikke indbuet indenfor baghjør- 

nerne, behåringen overvejende bagudrettet. Bag- 

kroppen bagtil næppe eller svagt tilsmalnet, 1.— 

3. frie rygled tværfurede ved roden, 4. og 5. led 

tæt eller dog ikke særlig spredt punkterede, 5. led 

noget længere end 4. led. Skinnebensbørsterne 

svage, mellemskinnebenets midterbørste omtrent 

så lang som skinnebensbredden. 1. bagfodsled 

ikke eller kun lidt længere end 2. led. 

Arterne er stranddyr. 
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Oversigt over arterne. 

1. Hovedet tydeligt udvidet bag øjnene, disse ikke 

ret store, set fra siden tydeligt kortere end tin- 

dingen. 1.—3. frie rygled -fved ca. 60 ganges 

forstørrelse) med yderst fin, men dog tydelig 

tværmasket mikroskulptur. Følehornene om- 

krerdt ensfarvet, brungule; 2 se Sy sk marine 

Hovedet næppe udvidet bag øjnene, disse større, 

set fra siden ikke kortere end tindingen. 1.—3. 

frie rygleds tværmaskede mikroskulptur ikke syn- 

lig ved ca. 60 ganges forstørrelse. Følehornene 

som regel sortbrune med lysere rod 32. meridionålis. 

sl. SÅ. marina; …Muls… et 

Rey (fig. 150). Noget fladtrykt. VW 
Brunsort, vingedækker og bag- & 

kropsspids, ofte også pronotum 

brunlige eller gulbrune, føle- 

horn og ben brungule eller rød- 

gule. Hovedet spredt og yderst 

fint punkteret. Følehornenes 

3. led ca. så langt som 2. led, 

de ydre led ca. så lange som 

brede. Pronotum noget tvær- 

bredt, fint og ret tæt punkte- 

ret, som regel med svag, men 

tydelig længdemidtfure, siderne 

rundede. Vingedækkerne kun 

lidt bredere end og, målt fra 

scutellarspidsen, kun lidt læn- 

pure end pronotum, ret fint 

og ret tæt punkterede. Bag- 

kroppen fortil fint og temme- 

lig tæt, på 5. frie rygled noget  Fig.150. Atheta marina 9. x 18. 

mere spredt punkteret. Klo- 

leddet med et klohår, der er betydeligt kortere end klø- 

erne, disse omtrent lige lange. Længde 2,5—3 mm. 

13» 
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åg og 2: 6. bugled hos $ forlænget, bagranden bredt, i 

midten meget fladt rundet (hos 9 i midten med en dyb ind- 

bugtning, se fig. 150). 

Sjælden (J, Ø). Nørreskov på Als, Årøsund, Gravenshoved, 
Esbjerg, Fanø, Horsens fjord, Ålborg; Lyø, Thurø, Dyreborg, 
Redsle, Dragør, Rungsted og flere steder i Nordsjælland. 
På strandbredder eller på fugtig bund nær havstranden, 
under tang eller ved planterødder. Jan., maj—sept., især 
maj og aug.—sept. 

32. A. meridionålis Muls. et Rey. Nærstående til den 

foregående, men let kendelig fra den ved de i oversigten 

nævnte skelnemærker, lidt mere hvælvet, mørkere farvet 

krop, lidt ringere gennemsnitstørrelse og afvigende sekundære 

kønsmærker. Sort, vingedækker og bagkropsspids ofte lidt 

lysere, følehorn som regel sortbrune med lysere rod, benene 

brungule. Følehornenes 3. led lidt kortere end 2. led, 9.-10. 

led som regel ganske svagt tværbrede. Pronotum og vinge- 

dækkerne tættere punkterede og behårede, vingedækkerne i 

forhold til pronotum lidt bredere og længere, bagkroppens 

punktur lidt kraftigere og 5. frie rygleds noget tættere end 

hos den foregående. Kloleddet uden klohår. Kløerne mindre 

krumme, den bageste klo på hver fod lidt kortere end den 

forreste. Længde 2—2,5 mm. 

åg og 2: 6. bugled hos $ forlænget, bagranden tilspidset 

rundet (hos 9 bredt og fladt rundet, i midten næppe eller 

ganske svagt indbuet). 

Sjældnere end den foregående (J, Ø). Esbjerg vesterstrand 
(under tang, ?7/,), Skallingen (i antal i en fugtig grøft, "/,); 
Vordingborg, Amager. Levevis som den foregående. 

7. underslægt Dochmonota Thoms. 

Kroppen bred og hvælvet. Hovedet stærkt 

tværbredt, noget smallere end pronotum, øjnene 

ret store, set fra siden mindst så lange som tin- 

dingerne, disse fuldstændige kantede. Følehor- 

nene mod spidsen fortykkede, 3. led meget kor- 
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tere end 2. led, 9. og 10. led omtrent dobbelt så 

brede som lange. Pronotum påfaldende tvær- 

bredt, ca. ”/,; bredere end langt, sidebørsterne 

yderst korte, behåringen af type I. Vingedæk- 

kernes bagrand stærkt indbuet indenfor baghjør- 

nerne, behåringen bagud- og kun meget lidt ud- 

adrettet. Bagkroppen også bagtil ret tæt punk- 

teret, 1.—3. frie rygled tværfurede ved roden, 

o.led ikke længere end 4. led. Mellemskinne- 

benets midterbørste yderst kort, kun ca. halvt 

så lang som skinnebensbredden. 1. bagfodsled 

ikke længere end 2. led. Længde 1,8—2 mm. 

Fig. 151. Atheta clancula g. x 28. 

33. A. clåncula Er. (fig. 151). Meget let kendelig på den 

brede krop, det stærkt tværbrede pronotum og de øvrige 
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underslægtskarakterer. Sort eller brunsort, følehornene brune 

eller sortbrune, deres rod og benene brungule. Hovedet bag 

øjnene svagt udvidet, tydeligt, ret fint og tæt punkteret. 

Pronotum fint og tæt punkteret, bagranden indenfor bag- 

hjørnerne yderst svagt antydet indbuet. Vingedækkerne 

brede, lidt bredere end og, målt fra scutellarspidsen, lidt 

længere end pronotum, tæt og ret fint kornetpunkterede. Bag- 

kroppen temmelig fint og tæt punkteret. Længde 1,83—2 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos å tilspidset rundet (se fig. 

151), hos 2 meget kortere og fladere rundet, med kortere og 

kraftigere randhår end hos $. 

Sjælden (J, Ø). Nim; Åsø skov og Hestehave mose ved 
Tranekær, Lindeskov, Sundby Storskov, Boserup, mange 

steder i Nordsjælland f. eks. Dyrehaven, Kollemose, Fursø, 

Donse, Store Dyrehave). På fugtig bund, i opskyl, løv og mos 
og ved græstuer. April—juni. 

8. underslægt Dinaraea Thoms. 

Kroppen temmelig ligebred, noget fladtrykt. 

Hovedet tværbredt, kun. lidt smallere end pro- 

notum, øjnene middelstore, set fra siden ca. så 

. lange som eller noget kortere end tindingerne, 

disse ukantede. Følehornene tydeligt fortykkede 

mod spidsen, 3. led mindst ca. så langt som 2. 

led, de ydre led tydeligt tværbrede. Pronotum 

bagud tilsmalnet, behåringen af type I eller 

(35. aequata) type IV, sidebørsterne korte eller 

(36. linearis) middellange. Vingedækkernes bag- 

rand indenfor baghjørnerne svagt indbuet, be- 

håringen bagud og mere eller mindre svagt ud- 

adrettet. Bagkroppen ret ligebred, 1.—3. frie 

rygled tværfurede ved roden. Skinnebensbør- 

sterne yderst korte og utydelige eller (36. linearis) 
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temmelig korte og tydelige. 1. bagfodsled ikke 

længere end 2. led. 

Underslægten er især kendetegnet ved den ret 

ligebrede, noget fladtrykte krop og de ukantede 

tindinger. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum mat, med yderst tæt mikroskulptur, 

næppe synligt punkteret, behåringen af type IV. 

4. følehornsled tydeligt tværbredt, de ydre led 

ca. dobbelt så brede som lange. Mellemskinne- 

benenes midterbørste yderst fin og utydelig, 

meget kortere end skinnebensbredden. 35. aequåta. 

Pronotum ikke helt mat, mikroskulpturen mindre 

tæt, punkturen tydelig, behåringen normalt af 

type I. 4. følehornsled ikke tydeligt tværbredt, 

de ydre led kun ca. ”/, gang bredere end lange ls 

2. 1.—4. frie rygled tæt punkterede. Mellemskinne- 

benenes midterbørste yderst fin og utydelig, 

meget kortere end skinnebensbredden 34. angustula. 

1.—3. frie rygled temmelig spredt, 4.led spredt 

punkteret. Mellemskinnebenenes midterbørste 

tydelig, mindst så lang som skinnebensbredden 

36. lineåris. 

34. Å. angustula Gyll. (fig. 152). Kendetegnet ved far- 

ven, tæt og meget fin punktur på pronotum og 1.—4. frie 

rygled, pronotums behåring og meget korte og utydelige 

sidebørster på pronotum (kortere end 1. følehornsleds bredde) 

og skinnebenene. Sort, eller brunsort, pronotum oftest brun- 

ligt, vingedækkerne gulbrune eller rødlige med mørkere scu- 

tellarparti, bagkropsspidsen og rygleddenes bagrande under- 

tiden lidt lysere, følehornene brunlige med lysere rod, benene 

.Trødgule. Pronotum lidt bredere end langt, med en flad, hos 

& tydeligst, længdemidtfure, behåringen undtagelsesvis ikke 

af type I, men af type IV. Vingedækkerne kun meget lidt 
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bredere end og, målt fra scutellarspidsen, ca. så lange som 

pronotum, tæt og fint kornetpunkterede. Længde 3,5—4 mm. 

& (fig. 152). Hovedet i midten med et stort, ret dybt ind- 

Fig. 152. Atheta augustula dg. x 18. 

tryk. 4. frie rygled bagtil med 2, 5. led med adskillige, i 2—3 

tværrækker ordnede, og 6. led med en tværrække af 4 aflange 

småknuder, 6. leds jr sg med 4 små, ofte noget utydelige 

takker. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På halvfugtig veg under 
løv og mos og i opskyl. 
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35. A. aequåta Er. Nærstående til den foregående, men 

let adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved kortere følehorn, betydeligt mindre tæt bagkrops- 

punktur og gennemgående lidt. mørkere farve. Sort, vinge- 

dækkerne ofte brunlige, følehornene brune med lysere rod, 

benene rødgule. Pronotum se fig. 94, p. 137. Længde 3,5— 

4 mm. 

gg: Hovedet i midten med et stort, ret fladt indtryk. 

Iøvrigt omtrent som den foregående. 

Temmelig almindelig (J, Ø). Under bark, mos og svamp 
på trøskede stammer og stubbe af løv- og nåletræer. 

36. A. lineåris Grav. Nærstående til de to foregående, 

men let kendelig fra dem ved betydeligt længere børster på 

pronotums sider (de længste er længere end 1. følehornsleds 

bredde) og på skinnebenene og afvigende sekundære køns- 

mærker hos & samt ved de øvrige i oversigten nævnte kende- 

tegn. Ligner iøvrigt A. aequata. Følehornene kortere end hos 

A. angustula og slankere end hos A. aequata. Pronotums 

punktur mindre fin og mindre tæt end hos A. angustula. 

Vingedækkernes punktur lidt kraftigere end hos de to fore- 

gående. Bagkropspunkturen meget mere spredt end hos 

A. angustula og lidt mere spredt end hos A. aequata. Længde 

3—3,8 mm. 

åg: Hovedet i midten med et stort, ret fladt indtryk. 6. frie 

rygleds bagrand afstudset, undertiden med yderst svag antyd- 

ning af 4 småtakker (hos 2 fladt rundet). 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Levevis som den foregå- 
ende. 

9. underslægt Liogluta Thoms. 

Hovedet smallere end pronotum, øjnene ret 

store, set fra siden ca. eller omtrent så lange som 

tindingerne, disse kantede bagtil. Følehornenes 

3. led mindst ca. så langt som 2. led, de ydre 
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led ikke eller noget tværbrede. Pronotum kun ca. 

1/, bredere end langt, midtpartiet på hver side 

af midtlinien med to smågruber eller punkter 

— det ene bag det andet — der kun meget sjæl- 

dent forsvinder og er karakteristiske for denne 

underslægt (jfr. dog om 16. underslægt Plataraea 

nedenfor p. 275), behåringen af type II, side- 

børsterne middellange. Vingedækkernes bagrand 

næppe indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkrop- 

pen fortil spredt, bagtil meget spredt punkteret, 

1.—3. frie rygled tværfurede ved roden, 5. led 

ikke længere end 4. led. Skinnebensbørsterne 

meget korte og fine, kortere end skinnebens- 

bredden, 1. bagfodsled ikke længere end 2. led. 

Længde 3,5—5 mm. 

En oversigt på grundlag af hannernes sekun- 

dære kønsmærker er givet nedenfor p. 203. 

A. hypnorum Kiesw. er henført til 12. under- 

slægt Atheta, jfr. nedenfor p. 268. 

Oversigt over arterne. 

1. Følehornsroden rødgul. Vingedækkernes grund- 

farve gulbrun, pronotum ofte brunt eller rød- 

Følehornsroden sort eller : bronkig 2.331 3, 

2. De ydre følehornsled ikke eller næppe tværbrede, 

følehornene over 2!/, gang så lange som hove- 

dets bredde. Længde 4,5—5 mm ....... 37. pagåna. 

De ydre følehornsled tydeligt tværbrede; føle- 

hornene kun rigeligt dobbelt så lange som 

hovedets bredde. Længde 3,5—4 mm 38. granigera. 

3. Vingedækkerne brungule, med sorte eller sort- 
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brune sider, søm og rod, betydeligt bredere 

end og, målt fra scutellarspidsen, tydeligt læn- 

gere end pronotum. Lårene brunlige, betydeligt 

mørkere end skinnebenene 1.22) 40. longiuscula. 

Vingedækkerne omtrent ensfarvet sorte eller 

brunlige. Lårene som regel ikke væsentligt 

murkere end skinneben SSO Tan RER, Å. 

4. Vingedækkerne, målt fra scutellarspidsen, næppe 

så lange som pronotum, kun meget lidt bredere 

end dette. Øjnene, set fra siden, lidt kortere 

BUE RLINDET REN VIS EEN SEE 39. microåptera. 

Vingedækkerne, målt fra scutellarspidsen, rigeligt 

så lange som pronotum, tydeligt bredere end 

dette. Øjnene, set fra siden, ca. så lange som 

3 ERE ES TE SENE SOS S SAN Så 

5. Hoved og pronotum med ret kraftig mikroskulp- 

tur. Følehornene ret kraftige, mod spidsen 

maset fortykkede. vii. le. 41. oblongiuscula. 

Hoved og pronotum med svag mikroskulptur. 

Følehornene ret slanke, kun meget svagt for- 

we de mod spidsen 30 SLS 42. nitidula. 

Oversigt over hannerne. 

Fre rygled + midten med'et Hlle korn ss Sid, A 

NE OS Ko ESS LÆEESED HalS, 3. 

PAGANA ø 

Re d 

Fig. 153. Atheta g. 6. frie rygled. 

2. Pronotum ad midten med to tydelige, flade 

BENT ENE HISP, 32. bon, 39. microptera. 
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Pronotum uden tydelige længdeindtryk 

40. longitscula. 

3. 6. frie rygleds bagrand på hver side med en lille 

længdefold (8. 153) 20 So NE Ras ERR FR 4. 

6. frie rygled uden tydelige længdefolder ........ 5. 

4. 6. frie rygleds bagrand mellem længdefolderne 

fladt rundet eller næsten ret (fig. 153) ... 37. pagåna. 

6. frie rygleds bagrand mellem længdefolderne 

stumpvinklet (fe 15398 22: 2 stor ane 38. granigera. 

5. Hovedet fladtrykt, groft punkteret 41. oblongiuscula. 

Hovedet yderst svagt hvælvet, ret fint punkteret 

42. nitidula. 

37. A. pagåna Er. En af vore største Athetaer, kendelig 

fra de følgende arter i underslægten ved størrelsen og de lange 

følehorn med lys rod, 3.led længere end 2. og ikke eller 

næppe tværbrede ydre led. Sort eller sortbrun, pronotum 

oftest brunt eller rødbrunt, vingedækkerne gulbrune, bag- 

kropsspidsen ofte lysere, følehornene brune, deres rod og 

benene rødgule. Forkroppen lidet blank. Pronotum ca. ”/; 

bredere end langt, bagud svagt tilsmalnet, temmelig fint og 

tæt punkteret. Vingedækkerne lidt bredere end og, målt fra 

scutellarspidsen, ca. så lange som pronotum, temmelig fint 

og tæt punkterede, behåringen indadtil skråt bagud- og; 

udadrettet, udadtil bagudrettet. Længde 4,5—5 mm. 

Øg: 6. frie rygled kraftigt kornet, bagranden på hver side 

med en lille længdefold, mellem disse fladt rundet eller næsten 

ret og svagt bølgeliniet (fig. 153). 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø, B). Af findesteder 
kan anføres: Esbjerg, Bygholm, Tepstrup, Fiskerhuset ved 
Århus (i antal i musegange); Hestehave mose (Langeland), 
Gedser, Charlottenlund, Luknam (i antal i en rævegang), 
Trørød, Holbæk; Bornholm. Under løv og kvas, i kompost 
og i dyregange. Maj—okt., især om efteråret, i antal 27/,. 

38. A. granigera Kiesw. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 
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samt ved bredere vingedækker og bagkrop og afvigende 

sekundære kønsmærker hos hannen. Pronotum lidt stærkere 

hvælvet, lidt finere og mindre tæt punkteret og bagud lidt 

mindre stærkt tilsmalnet end hos den foregående. Vinge- 

dækkerne betydeligt bredere end pronotum, ofte med lidt 

mørkere sider, søm og rod. Længde 3,5—4 mm. 

åg: Omtrent som hos den foregående, 6. frie rygleds bag- 

rand mellem længdefolderne dog stumpvinklet (fig. 153). 

Udbredt, men sjælden og stedegen, (J, Ø). Endrupholm, 
Skørping Holme, Restrup skov; Utterslev mose, Bøllemosen, 

Hillerød, Freerslev hegn, Kagerup, Jægerspris Nordskov. 
På skovbund, under løv og kvas og ved svamp. Forår og 
efterår, især i aug.—sept., i antal 7”/, og ”/,. 

32 Å. micråptera Thoms. Kendetegnet ved ret lige- 

bred krop, forholdsvis små øjne, kraftige følehorn, hvis ydre 

led er ca. ”/, gang bredere end lange, stort pronotum og korte 

vingedækker, der kun er meget lidt bredere end pronotum, 

og hannens sekundære kønsmærker. Sort, vingedækkerne ofte 

brune eller gulbrune, følehornsroden undertiden brunlig, 

benene brungule. Pronotum ca. ”/, bredere end langt, bagud 

kun yderst svagt tilsmalnet, meget fint og ret spredt punk- 

teret. Vingedækkerne temmelig fint og tæt kornetpunkterede, 

behåringen indadtil stærkt skråt udadrettet. Længde 3,5— 

4,3 mm. 

Ø: 1. frie rygled i midten med et lille korn (der også hyp- 

pigt er antydet hos 2), 6. led kornet, bagranden på hver side 

med en svag, ofte utydelig, kort længdefold, imellem disse 

mere eller mindre tydeligt stumpvinklet, svagt bølgeliniet, i 

midten med et ganske svagt, tandformet fremspring. 

2: 6. frie rygleds bagrand rundet afstudset. 6. bugleds 

bagrand afstudset, i midten oftest yderst svagt indbuet, 

randhårene ret kraftige, i midten dog finere. 

Meget sjælden (J, Ø, B). Silkeborg; Tisvilde hegn (i stort 
antal på skygget bund i gamle grankoglebunker, juli (frisk- 
klækkede) og okt.); Bornholm. I Sverige ofte fundet i gran- 
nålebunker. 
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40... A. longituscula. Grav:-(vicina Stephs; Gangibss Joh 

Kendetegnet ved de i oversigten nævnte karakterer samt ved 

hannens sekundære kønsmærker, og ved, at hvert vingedække 

omtrent i midten, lidt foran bagranden, har en hårhvirvel, 

hvor hårene i modsætning til den omgivende behåring, er helt 

bagud- eller endog lidt indadrettet (på lignende måde som, 

men noget svagere udpræget end hos 107. atramentaria, jfr. 

nedenfor p. 296 og fig. 96, p. 137), hvilken hårhvirvel mangler 

eller er svagere udpræget hos de andre arter i underslægten. 

Sort, ret blank, vingedækkerne brungule med sorte eller sort- 

brune sider, søm og rod, benene brungule med brunlige lår. 

Følehornene temmelig slanke, mod spidsen noget fortykkede, 

3. led ca. så langt som 72. led, de ydre led ca.'eller rigest 

bredere end lange. Pronotum ca. "/, bredere end langt, bagud 

kun yderst svagt eller næppe tilsmalnet, fint og ret spredt 

punkteret. Vingedækkerne temmelig fint og tæt kornetpunk- 

terede. Længde 3,5—4 mm. 

åg og 9: Omtrent som den foregående. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø). Af findesteder kan 
nævnes: Draved skov, Haderslev, Nørholm skov (i antal i 

grævlingegange), Bryrup; Dyrehaven, Søllerød. På fugtig 
bund, i dyregange og undertiden på stranden under tang. 
Maj—sept., i antal bl.a. &/,. 

41. A. oblongiuscula Sharp (oblåénga Er., Kr., Ganglb., 

Joh., georgiåna Bernh.) (fig. 154). Nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved farven, lidt smallere og 

kortere vingedækker med næppe eller svagere udpræget hår- 

hvirvel og afvigende sekundære kønsmærker hos hannen. 

Sort, temmelig blank, vingedækkerne omtrent ensfarvet 

brune eller gulbrune, benene rødgule eller brungule, lårene 

undertiden lidt mørkere. Længde 3,5—4 mm. 

åg: Hovedet fladtrykt, groft, men lidet dybt punkteret. 

6. frie rygled spredt og fint kornet, bagranden omtrent lige 

afstudset, yderst svagt bølgeliniet, uden tydelige længde- 

folder på hver side. Penis se fig. 155. 
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P: 6. frie rygleds bagrand rundet afstudset, 6. bugleds 

bagrand bredt rundet, randhårene meget fine og tynde. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På fugtig bund. 

Fig. 154. Atheta oblongiuscula g. x 18. 

42. A. nitidula Kr. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved gennemgående lidt betyde- 

ligere størrelse, lidt længere og slankere, mod spidsen svagere 

fortykkede følehorn med lidt svagere tværbrede ydre led, 

lidt mere bagudrettet behåring på pronotums sider og på 

vingedækkernes inderste del, svagere mikroskulptur og derfor 
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stærkere glans på hoved og pronotum og afvigende kønsmær- 

ker hos begge køn. Længde 3,8—4,5 mm. 

gg: Hovedet yderst svagt hvælvet, ret fint punkteret. 

6. frie rygled omtrent som hos den foregående. Penis større 

end hos denne og afvigende formet, se fig. 155. 

odblongiuscula 

nilitdula 

Fig. 155. Atheta g. Penis, set fra neden. 

CC: 6. frie rygleds bagrand lidt mere rundet end hos den 

foregående. 6. bugleds bagrand mørkere end hos den fore- 

gående, afstudset, i midten undertiden yderst svagt indbuet, 

randhårene meget kraftige og stive, i midten dog lidt finere. 

Udbredt, men vistnok knapt så almindelig som den fore- 
gående (J, Ø). Den foretrækker måske mindre fugtig, især 
gruset eller sandet bund og forekommer undertiden i muse- 
gange og i nærheden af myreboer f. eks. af Lasius fuliginosus 
og Formica fusca. 

10. underslægt Thinobåena Thoms. 

Hovedet lidt smallere end pronotum, groft, 

men ikke dybt punkteret, øjnene ret store, set 

fra siden omtrent så lange som tindingerne, 

disse kun kantede helt bagtil (som fig. 99, p. 143). 

Følehornene mod spidsen kun svagt fortykkede, 
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sled ca. så langt som 2. led, de ydre led kun 

svagt tværbrede. Pronotum kun ca. ”/;—"/, bre- 

dere end langt, bagud tydeligt tilsmalnet, siderne 

Fig. 156. Atheta vestita $. x 16. 

bagtil svagt indbuede, behåringen af type IV, 

sidebørsterne ret lange. Vingedækkernes bag- 

rand yderst svagt indbuet indenfor baghjør- 

nerne, behåringen indadtil stærkt udadrettet, 

udadtil overvejende bagudrettet. Bagkroppen 

temmelig ligebred, fortil meget spredt, bagtil 

Victor Hansen: Rovbiller. III. 14 
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yderst spredt punkteret, 1.—3. frie rygled tvær- 

furede ved roden, 5. led ikke længere end 4. led. 

Skinnebensbørsterne yderst korte og utydelige, 

kløerne forholdsvis lange, 1. bagfodsled ikke 

tydeligt længere.end 2. eds" 

Ads AJ vestitaGrat (fig: 156): Ret blank, sort eller 

brunsort, pronotum, vingedækker og bagkropsspidsen under- 

tiden lidt lysere, følehornene brunlige, deres rod og benene 

rødgule. Pronotums. punktur ikke' ret tæt,. oftest. fin,”men 

varierende i styrke. Vingedækkerne betydeligt bredere end 

og, målt fra scutellarspidsen, lidt længere end pronotum, 

temmelig tæt, lidet dybt punkterede. Længde 3,5—4 mm. 

åg: 6. bugled jævnt rundet (hos 2 i midten svagt indhbuet, 

se fig. 156); 

Meget almindelig (J, Ø, B). På sandede strandbredder 
under tang. 

11. underslægt Microédota Muls. et Rey 

(sensu Brundin). 

(Microdota auct. + Amidobia Thoms. + ÅAno- 

pléta Muls. et Rey partim). 

Små eller - meget - små arter, længde AHS 

2,4 mm. Tindingerne, undtagen hos 46. talpa, 

i hvert fald bagtil kantede. 3. følehornsled tyde- 

ligt kortere end. 2. led, de ydre led tydeligt; 

oftest ret stærkt tværbrede. Pronotums behåring 

af type I eller II. Vingedækkernes behåring over- 

alt eller i hvert fald indadtil skråt bagud- og 

udadrettet, kun hos 46. talpa, mortuorum og 

52. boreella bagudrettet, bagranden ikke indbuet 

indenfor baghjørnerne, undtagen hos 46. talpa 
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og undertiden -svagt hos 53. indubia. Bagkrop- 

pen temmelig ligebred, undtagen hos 46. talpa, 

1.—3. frie rygled, hos 44. corvina og 45. søder- 

mani samt undertiden hos 54. atomaria og nær- 

SE æB Es 
Sig.157. sublilis f14- 158. alerrima fig. 159. fang 

fiq.160. corvina VC? 161. cinnamoplera  fiq.162.melanaria 

Fig. 157—162. Atheta. Mikroskulptur på 5. frie rygled. 

stående arter tillige 4. led, tværfurede ved roden, 

0. frie rygled kun spredt punkteret, med iso- 

diametrisk netmasket (fig. 157), kun hos 44. 

corvina, 45. sødermani og mortuorum med tvær- 

masket (fig. 160) mikroskulptur. 1. bagfodsled 

ikke længere end 2. led. 

Hos vore arter er hovedet lidt eller ganske 

lidt smallere end pronotum, dette tværbredt og 

lidt eller noget smallere end vingedækkerne, og 

bagkroppen som regel fint og fortil ret spredt, 

bagtil meget spredt punkteret. 

Arterne har almindeligvis været anset for meget 

vanskelige at bestemme. Ved hjælp navnlig af 

behåringens retning på pronotum og vingedæk- 

14+ 
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ker, mikroskulpturens kårakter på 5. frie rygled 

og længden af børsterne på pronotums sider og 

skinneben lader vore arter sig dog ret let be- 

stemme sikkert, således at udpræparering af 

parringsorganet alene er påkrævet for 54. ato- 

maria $, 55. perexigua 2 og (med henblik på 

to nærstående norske arter) 56. glabricula 9. 

De fleste arter lever i gødning eller navnlig ved små 
ådsler; enkelte arter forekommer dog især i svampe. De 
træffes bedst for- og eftersommer og lader sig ofte bedst 
indsamle ved udlægning af ådsler eller gødning; navnlig 
udlægning af frisk hønsegødning har i de nordiske lande 
givet godt resultat. En enkelt art (46. talpa) er myregæst. 

Oversigt over arterne. 

1. -Pronotunis: behåring attypes TRES: siste ÆRE 2. 

Pronotums behårike af. typell 055 ss AR DE TO: 

2. Vingedækkernes bagrand tydeligt indbuet inden- 

for baghjørnerne, deres behåring bagudrettet. 

Tindingerne ukantede- (2: 'sruppe) [5 åt: 46. tålpa. 

Vingedækkernes bagrand ikke indbuet indenfor 

baghjørnerne, deres behåring indadtil skråt 

udadrettet. Tindingerne i hvert fald bagtil 

BAREN USS EEN ER Rn HÆRE å 

3. 5. frie rygled med stærkt tværmasket mikro- 

skulptur -(fig. 160), 4. led.' som regel.-tydeligt 

tværfuret ved roden. Hovedet med tydelig 

BREDERE 2. BEDRE 09 IR ENE ENE Er EL EURNG 4. 

5. frie rygled med omtrent isodiametrisk netma- 

sket mikroskulptur (fig. 15%) (Sgrupper 33 5. 

4. Større, 1,7—2,4 mm. Vingedækkerne, målt fra 

scutellarspidsen, betydeligt længere end prono- 

um, TREN Fe SEGS RDS 44. corvina. 

Mindre, 1,2—1,3 mm. Vingedækkerne målt fra 

1) Undertiden (hos A. palleola) er også hårene i midtlinien ud- 
adrettede. . 
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scutellarspidsen, kun lidt længere end prono- 

DT TS ESS RRRE EPE PE ERNE FESTER be ER 45. sådermåni. 

Lyst farvet, pronotum rødgult eller rødbrunt. 

Tindingerne kun kantede bagtil. Længde 1,3— 

EO: REE SYS en MORBI TESS EGER TRUST REE NS 6. 

Mørkere farvet, pronotum sort eller brunt. Tin- 

clinserne” fuldstændigt. kantede) 240 OSSE AA 

Øjnene ret store, set fra siden ca. så lange som 

tindingerne. Pronotum og vingedækkerne ikke 

tæt punkterede, de sidste, målt fra scutellar- 

spidsen, tydeligt længere end pronotum... palléola. 

Øjnene små, set fra siden meget kortere end tin- 

dingerne. Pronotum og vingedækkerne tæt 

punkterede, de sidste, målt fra scutellarspidsen, 

næppe så lange som pronotum .... 47. benickiélla.… 

Mindre, 1,1—1,2 mm... Øjnene små, set fra siden 

betydeligt kortere end tindingerne .. 48. inquinula. 

Større, 1,5—2,2 mm. Øjnene større, set fra siden 

ikke eller kun lidt kortere end tindingerne.... S 

Pronotum og vingedækkerne lidet fint og tydeligt 

kornet punkterede. Mellemskinnebenenes mid- 

terbørste betydeligt længere end skinnebens- 

TELTET PER es EN ESSEN SEE SALGET SAALE. 50. subtilis. 

Pronotum og vingedækkerne meget fint og ikke 

tydeligt kornet punkterede. Mellemskinnebene- 

nes midterbørste ikke længere end skinnebens- 

Vingedækkernes behåring ret tæt, langs yder- 

randene overvejende bagudrettet. Følehornene 

ikke særlig korte, de ydre led ca. eller rigeligt 

dobbelt så brede som lange. Længde 1,6—2 mm 

49. amicula. 

Vingedækkernes behåring spredt, overalt stærkt 

udadrettet. Følehornene korte, de ydre led bety- 

deligt over dobbelt så brede som lange. Længde 

BEER. 07 se HELE La skan Mon sp 

5. frie rygled med stærkt tværmasket mikroskulp- 
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tur (jfr. fig. 160). Vingedækkernes behåring bag- 
udrettet. Forkroppen kraftigt og tæt kornet- 

punkteret. Længde 1,4—1,6 mm (4. gruppe) 

mortudbrum. 

5. frie rygled med omtrent isodiametrisk netma- 

sket mikroskulptur (jfr. fig. 157) (5; gruppe): 2 11 

Vingedækkernes behåring overvejende bagudret- 

tets- Længde«, 1,689 mn. 10 FSR FRR 12: 

Vingedækkernes behåring overvejende skråt udad- 

as ZUR — RE VA SSG E RØRES 5382 SEERE: SS RDL ASERNE ES SINE ER ER 13; 

Pronotums sidebørster middelkraftige, tydeligt 

længere end 1. følehornsleds bredde, dets og 

vingedækkernes punktur temmelig kraftig, ty- 

BER Kone EMI BEDSTE Ol ER 52. boreélla. 

Pronotums sidebørster meget svage, ved 40 gan- 

ges forstørrelse næppe synlige, dets og vinge- 

dækkernes punkter Bree son FEDE alpina. 

Større, 1,8—2,2 mm, og bredere. Pronotums side- 

børster ret korte, ikke tydeligt længere end 1. 

følehornsleds bredde. F: se fig. 166 .... 53. indubia. 

Mindre, 1,4—1,7 mm, og smallere. Pronotums 

sidebørster ret lange, de længste betydeligt læn- 

gere end 1. følehornsleds bredde …. 2. 14. 

Øjnene ret små, set fra siden betydeligt kortere 

end tindingerne. Længde 1,4 mm .....…. capitåta. 

Øjnene store, set fra siden mindst ca. så lange som 

mles NS ele RE PEER 15. 

Forkroppen temmelig blank, fint, men tydeligt 

kornet punkteret. Vingedækkernes behåring 

ikke påfaldende spredt, indadtil skråt udad- og 

bagudrettet, udadtil overvejende bagudrettet. 

rss" fg 1705 35345502) 1 EGER 56. glabricula: 

Forkroppen meget blank, yderst fint og utydeligt 

punkteret. 'Vingedækkernes behåring  påfal- 

dende spredt, overalt meget stærkt udadrettet 16. 

Gennemgående ganske lidt større og bredere, med 

lidt kraftigere følehorn. $: 6. bugleds bagrand 
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stumpvinklet tilspidset (fig. 168). 29: sædkaps- 

len lang med stærkt ombøjet spidsparti (fig. 

BE SEERNES. FRUIT RP ENG 5 54. atomåria. 

Gennemgående ganske lidt mindre og smallere, 

med lidt slankere følehorn. J: 6. bugleds bagrand 

omtrent jævnt rundet (fig. 169). 2: Sædkapslen 

meget kort uden ombøjet spidsparti (fig. 172) 

99. ;Pperexigua: 

1. gruppe. 

Pronotums behåring af type I. Vingedækker- 

nes behåring skråt udadrettet, bagranden ikke 

indbuet indenfor baghjørnerne. Hovedet kraf- 

tigt længdemidtfuret, tindingerne kantede. 5. frie 

rygleds  mikroskulptur 

stærkt tværmasket (fig. 

-160), 4.led som regel 

tydeligt tværfuret ved ro- 

den. Forkroppen tæt og 

kraftigt kornetpunkteret. 

44. A. corvina Thoms. (fig. 

163). Let kendelig ved grup- 

pekaraktererne i forbindelse 

med den betydelige størrelse. 

Sort, foørkroppen temmelig, 

bagkroppen meget blank, vin- 

gedækkerne ofte brunlige, be- 

nene gulbrune. Hovedet om- 

trent så bredt som pronotum, 

øjnene store og hvælvede. Fø- 

lehornenes 7.—9. led omtrent 

dobbelt så brede som lange, 
Fig. 163. Atheta corvina g. 

10. led tydeligt længere end væv Å 



216 

9. led. Pronotum lidt bredere end langt, langs midten oftest 

med et længdeindtryk, sidebørsterne lange. Vingedækkerne 

betydeligt bredere end pronotum. Skinnebensbørsterne svage. 

Længde 1,7—2,4 mm. 

&g: 1. følehornsled tykkere og pandefuren kraftigere end 

hos 2. 6. frie rygleds bagrand i midten mere afstudset og 6. 

bugleds bagrand smallere afrundet end hos 92. . 

Temmelig sjælden (J, Ø, B). Af findesteder kan nævnes: 
Boller, Hald; Lejre, Dyrehaven, Store Dyrehave, Hillerød, 

Strødam. I svampe, ved henrådnende plantedele og ved 
ådsel, hyppigst om efteråret. 

45. A. saodermåni Bernh. Let kendelig ved gruppe- 

karaktererne i forbindelse med den ringe størrelse. Nær- 

stående til den foregående, men straks kendelig fra den ved 

meget ringere størrelse, betydeligt kortere følehorn med 

stærkere tværbrede ydre led, kortere ben og kortere vinge- 

dækker. Endvidere er hovedet og pronotum stærkere tvær- 

brede, navnlig hovedets punktur kraftigere og pronotums. 

sidebørster meget kortere samt dets bagrand stærkere rundet, 

så at baghjørnerne bliver bredere afrundede. Sort, vinge- 

dækkerne ofte brunlige, benene brungule med lidt mørkere 

lår og lysere fødder. Skinnebensbørsterne næppe synlige. 

Længde 1,2—1,3 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand i midten bredt og temmelig 

dybt (hos 9 smallere og fladere) indbuet. 

Hidtil kun fundet i Dyrehaven (nogle friskklækkede eks. 
på halvskygget skovbund ved hjorte- og fugleådsel, ?2-31/, 
1948). Arten var hidtil kun kendt fra Sverige, Norge, Finland 
og Sydengland og er fundet i udlagt hønsegødning, i kom- 
post og ved ådsel. 

2. gruppe. 

Pronotums behåring af type I. Vingedækker- 

nes behåring bagudrettet, deres bagrand tydeligt 

indbuet indenfor baghjørnerne. Tindingerne helt 



243 

ukantede. 5. frie rygleds mikroskulptur omtrent 

isodiametrisk netmasket. Kroppen hvælvet. 

46. A. tålpa Heer. Let kendelig ved gruppekaraktererne. 

Ret blank, sort, brunsort eller brun, hovedet mørkest, bag- 

kropsspidsen og rygleddenes bagrande lysere, følehornene 

brunlige, deres rod og benene gule. Øjnene små, set fra siden 

tydeligt kortere end tindingerne. Følehornenes ydre led ca. 

1,8 gang bredere end lange. Pronotum tværbredt, baghjør- 

nerne helt afrundede, punkturen yderst fin og temmelig tæt, 

. sidebørsterne ret korte. Vingedækkerne, målt fra scutellar- 

spidsen, næppe så lange som pronotum, meget fint og ret 

tæt punkterede. Skinnebensbørsterne fine og korte. Længde 

1,35—1,7 mm. 

å: 6. frie rygleds bagrand i midten svagt indbuet (hos 2 

lige afstudset). 6. bugleds bagrand smallere rundet end hos 2. 

Almindelig (J, Ø). Hos myrer (synøk), især i tuerne af 
Formica rufa og pratensis, sjældnere hos F. truncorum og 
exsecta og hos Lasius fuliginosus. 

3. gruppe. 

Pronotums behåring af type I. Vingedækkernes 

behåring skråt udadrettet, deres bagrand ikke 

indbuet indenfor baghjørnerne. 5. frie rygleds 

mikroskulptur omtrent isodiametrisk netmasket. 

[A. palléola Er. (nec Joh.). Let kendelig fra underslæg- 

tens andre arter ved den lyse farve i forbindelse med de i 

oversigten (under 6) anførte kendemærker. Ret blank, rød- 

gul eller brungul med mørkt hoved og et mørkt tværbånd 

foran bagkropsspidsen, vingedækkerne ofte mørkere mod 

baghjørnerne, følehornene gulbrune, deres rod og benene gule. 

Følehornene kraftige, de ydre led over dobbelt så brede som 

lange. Pronotums sidebørster temmelig lange. Skinnebens- 

børsterne korte, men tydelige. Længde 1,3—1,6 mm. 
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åg: 6. bugleds bagrand bredt rundet (hos 9 svagt rundet 

afstudset og i midten undertiden svagt indbuet). 

Denne mellemeuropæiske art er fundet ved Eutin i Hol- 
sten (1 stk. i maj, flere stkr. i paddehatte (Lactarius piperatus) 
i aug.) og kunne muligvis træffes også hos os. Den lever i 
paddehatte (bl. a. Russula, Collybia, Hypholoma og Lacta- 
rius, og træffes især forsommer og sommer.] 

47. A. benickiélla Brundin (validiuscula auct., nec Kr.,. 

palléola Joh., nec Er.). Let kendelig fra palleola ved de i over- 

sigten nævnte kendemærker og fra underslægtens andre arter 

ved den lyse farve og iøvrigt indenfor gruppen kendetegnet . 

ved små øjne, korte og kraftige følehorn med stærkt tvær- 

brede ydre led (ca. 2!/, gang så brede som lange) og korte 

vingedækker. Ret blank, rødlig eller rødbrun, hovedet og et 

mere eller mindre udstrakt parti foran bagkropsspidsen sorte 

eller sortbrune, følehornene brune med lysere rod, benene 

gule. Pronotums sidebørster temmelig lange. Skinnebensbør- 

sterne korte, men tydelige. Længde 1,4—1,6 mm. 

åg: Hovedet i midten med et svagt indtryk. 6. bugleds 

bagrand ret smalt rundet (hos 2 bredere og fladere rundet). 

Sjælden (J, Ø). Christiansdal ved Haderslev, Nørholm, 
Fredericia, Silkeborg, Ålborg; Holmegårds mose, Boserup, 
Bøllemosen, Furesøparken (i antal i paddehatte på nåle- 
træsbund, okt.), Store Dyrehave (ved Sortedam), Hillerød, 
Strødam. Især i paddehatte. April—juni, okt. 

48. A. inquinula Grav. Vor mindste Atheta-art, let 

kendelig ved ringe størrelse, stort hoved med små øjne og 

kraftig mikroskulptur. Ikke ret blank, sort, vingedækkerne 

sortbrune, benene brungule, lårene ofte lidt mørkere. For- 

kroppen tæt og fint kornetpunkteret. Hovedet i midten oftest 

med et indtryk, tindingerne fuldstændigt kantede. Følehor- 

nene ret korte og kraftige, de ydre led omtrent eller ca. dobbelt 

så brede som lange, endeleddet kort. Pronotum bagud tyde- 

ligt tilsmalnet, med svag længdemidtfure, sidebørsterne ret 

korte. Vingedækkerne, målt fra scutellarspidsen, rigeligt så 

lange som pronotum. Bagkroppen fint, fortil temmelig tæt, 
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bagtil mere spredt punkteret. Skinnebensbørsterne meget 

fine og korte, meget utydelige. Længde 1,1—1,2 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand stumpvinklet tilspidset (hos 2 bredt 

rundet, i midten ofte svagt indbuet). 

Udbredt, men næppe almindelig (J, Ø). Af findesteder kan 
nævnes: Hostrup sø, Hyby strand, Vejle, Marselisborg skov, 
Rye; Odense, Dyrehaven (i antal ved ådsel og fåtalligt i 
hjortegødning på halvskygget skovbund), Malmmosen, Lund- 
tofte, Hillerød. Ved ådsel, i hjorte-, heste- og kogødning og 
i svamp og henrådnende plantedele. For- og efterår. 

49. A. amicula Steph. (sensu Brundin). Tydeligt mør- 

kere farvet end A. palleola og benickiella, men gennemgående 

lidt lysere farvet end de følgende arter i underslægten, og 

iøvrigt indenfor gruppen kendetegnet ved betydelig størrelse, 

tæt og meget fin forkropspunktur, kraftige følehorn, temme- 

lig korte sidebørster på pronotum og meget korte skinnebens- 

børster, temmelig korte vingedækker og 6. frie rygleds karak- 

terer hos Z. Hoved og bagkrop temmelig, pronotum og vinge- 

dækker lidet blanke. Sort eller brunsort, pronotum og især 

vingedækker oftest tydeligt lysere, brunlige, følehornene brun- 

lige, ofte med lysere rod, benene gule eller brungule, lårene 

undertiden lidet mørkere. Hovedet i midten ofte med et 

svagt indtryk, øjnene temmelig store, set fra siden næppe så 

lange som tindingerne. Følehornenes ydre led rigeligt eller ca. 

dobbelt så brede som lange. Pronotum bagud lidt tilsmalnet, 

foran scutellum med en lille grube og ofte med en svag midt- 

fure. Vingedækkerne, målt fra scutellarspidsen, næppe så 

lange som pronotum. Længde 1,6—2 mm. 

gg: 6. frie rygleds bagrand i midten bredt, mere eller mindre 

stærkt indbuet og fint krenuleret (hos 9 i midten afstudset 

og næppe indbuet). 6. bugleds bagrand ret smalt rundet (hos 

2 bredere og fladere rundet). 

Almindelig (J, Ø, B). I kompost og gødning, ved ådsel og 
i svamp eller ved træsaft. 

50. A. subtilis Scriba (fig. 164). Indenfor gruppen kende- 

tegnet ved betydelig størrelse, tæt og forholdsvis kraftig, 
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kornet forkropspunktur, lange sidebørster på pronotum, lange 

og brede vingedækker, lange skinnebensbørster (længere end 

hos nogen af underslægtens andre arter) og 6. bugleds karak- 

terer hos 2. Ikke særlig blank, sort, vingedækkerne ofte sort- 

Fig. 164. Atheta subtilis 9%. x 28. 

brune, benene brungule eller brune, ofte med lidt mørkere lår. 

Hovedet i midten ofte med en lille svag grube eller fure, 

øjnene store, set fra siden lidt længere end tindingerne. 

Følehornenes 4. led i det højeste ganske lidt tværbredt, de 

ydre led næsten eller ca. dobbelt så brede som lange, ende- 

leddet forholdsvis langt. Vingedækkerne betydeligt bredere 

end og, målt fra scutellarspidsen, tydeligt længere end prono- 

tum. Længde 1,7—2,2 mm. 

gå og 2: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn i midten 

afstudset og ofte ganske svagt indbuet. 6. bugleds bagrand 
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hos $ smalt rundet, af yderst fint takket udseende og med 

en smal, gennemsigtig hudbræmme, hos 2 ret stærkt indbuet 

i midten og med påfaldende kraftige, tætstillede, lige lange 

randhår (fig. 164). 

Udbredt, men vistnok ikke almindelig. Af findesteder kan 
nævnes: Draved skov, Esbjerg Strandskov, Horsensegnen; 

Sundby Storskov, Dyrehaven, Store Dyrehave. Især ved 
ådsel, også i svamp og gødning. April—maj, aug.—okt. 

51. A. n. sp. I udseende mindende om 54. atomaria og 

55. perexigua, men let adskilt fra dem ved pronotums hår- 

type (I), kortere og meget kraftigere følehorn og lidt krafti- 

gere mikroskulptur på hoved og pronotum. Brunsort, vinge- 

dækkerne brunlige, benene rødgule. Hovedet omtrent så bredt 

som pronotum, i midten med en kort, yderst svag længdefure. 

4. følehornsled ret stærkt. tværbredt, de ydre led betydeligt 

over dobbelt så brede som lange, endeleddet kort. Pronotum 

spredt og yderst fint punkteret, sidebørsterne ret lange. Vinge- 

dækkerne, målt fra scutellarspidsen, lidt længere end prono- 

tum, spredt og yderst fint punkterede. Bagkroppen yderst 

Fig. 165. Atheta (underslægt Microdota) n. sp. 2, Sædkapsel. 

fint og spredt punkteret, 5. frie rygled i den omtrent isodia- 

metriske mikroskulptur yderligere med yderst svag mikro- 

chagrinering. Skinnebensbørsterne meget korte og svage. 

Længde 1,5 mm. 

å: ukendt; 29: 6. frie rygleds og 6. bugleds bagrand afstud- 

set. Sædkapslen se fig. 165. 
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Af denne karakteristiske art foreligger kun et enkelt 
eksemplar, 2, sigtet ved ådsel i Dyrehaven, 28/, 1948, sam- 
men med 45. sådermani. 

[4. gruppe. 

Pronotums behåring af type II. Vingedækker- 

nes behåring bagudrettet, deres bagrand ikke 

indbuet indenfor baghjørnerne. Tindingerne fuld- 

stændigt kantede. Forkroppen tæt og kraftigt 

kornetpunkteret. 5 frie rygleds mikroskulptur 

stærkt tværmasket (jfr. fig. 160). S 

Å. mortubrum .Thoms.: (sensu…. Brundin, met Suk: 

pseudocribråta H. K. Hanssen). Let kendelig ved gruppe- 

karaktererne. Forkroppen ret mat. Sort, vingedækkerne 

mørkt gulbrune, benene brungule med lidt mørkere lår. 

Hovedet kun- lidt smallere end pronotum. Øjnene store, set 

fra siden tydeligt længere end tindingerne, disse fuldstændigt 

kantede. Følehornenes 4. led i det højeste svagt tværbredt, 

de ydre led lidt under dobbelt så brede som lange. Pronotum 

ca. 7/, bredere end langt, bagud kun meget svagt tilsmalnet, 

sidebørsterne meget korte, tydeligt kortere end 1. følehorns- 

leds bredde. Vingedækkerne lidt bredere end og, målt fra 

scutellarspidsen, lidt længere end pronotum. Bagkroppen fint, 

fortil temmelig tæt, bagud mere spredt punkteret. Skinnebens- 

børsterne meget fine og korte. Længde 1,4—1,6 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos & rundet, af yderst fint 

takket udseende og med en smal, gennemsigtig hudbræmme, 

hos 2 smalt afstudset. 

Arten har en vis lighed med 45. sådermani (foran p. 216), 

men kendes let fra den ved pronotums og vingedækkernes 

afvigende hårretning. Fra 122. cribrata i 22. underslægt 

Pachyatheta (nedenfor p. 309), som arten ligner med hensyn 

til punktur, mikroskulptur og hårretning, adskilles den ved, 

at kroppen er smallere og mere ligebred, idet hovedet er bre- 
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dere i forhold til pronotum og bagkroppen næppe tilsmalnet 

bagud, at pronotum er mindre stærkt tværbredt, fremefter 

ikke nær så stærkt tilsmalnet og bagkroppens punktur oftest 

lidt mindre tæt. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Skåne, vil antagelig også 
kunne findes hos os. Den er i udlandet fundet i udlagt hønse- 
gødning og vil formodentligt også kunne tages ved ådsel.] 

d. gruppe. 

Pronotums behåring af type II. Vingedækker- 

nes behåring skråt udadrettet (kun hos 52. boreella 

og alpina bagudrettet), deres bagrand ikke eller 

kun ganske svagt (53. indubia 2) indbuet inden- 

for baghjørnerne. Tindingerne fuldstændigt kan- 

tede. 5. frie rygleds mikroskulptur omtrent iso- 

diametrisk netmasket. 

52. A. boréella Brundin (mortubrum sensu Munster og 

H. K. Hanssen, nec Thoms., nec Ganglb.). Let kendelig fra 

A. mortuorum bl. a. ved afvigende mikroskulptur på 5. frie 

rygled og fra gruppens følgende arter (undtagen alpina) så- 

vel som fra arterne i gruppe 1 og 3 ved vingedækkernes 

bagudrettede behåring. Noget blank. Sort, vingedækkerne 

ELM 
bore ella alpina 

Fig. 165 a. Atheta g. Spidsen af penis-apex. 

undertiden lidt lysere, benene brungule, lårene ofte mørkere. 

Pronotums og vingedækkernes punktur tæt og temmelig 

kraftig, tydeligt kornet. Øjnene store, set fra siden noget 

længere end tindingerne. Følehornenes 4. led svagt tværbredt, 
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de ydre led ca. dobbelt så brede som lange. Pronotums side- 

børster tydeligt længere end 1. følehornsleds bredde. Vinge- 

dækkerne, målt fra scutellarspidsen, tydeligt længere end 

pronotum. Mellemskinnebenenes midterbørste tydeligt læn- 

gere end skinnebensbredden. Længde 1,6—1,8 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand er hos 9 bredere rundet og 

dens randhår kraftigere end hos 3. Penis: spidsen af apex 

(set fra neden) med en dyb, smal indskæring (fig. 165 a). 

Meget sjælden (J, Ø). Draved skov (5 stkr. sigtet af muld 
fra udgåede træer), Horsensegnen (Stensballe og Oens); 
Dyrehaven (i antal ved egernådsler og i hjortegødning). 
Arten findes sikkert bedst ligesom .de fleste af underslægtens 
arter ved små pattedyr- eller fugleådsler, ofte også ved gød- 
ning, især måske udlagt frisk hønsegødning. Maj, juli—sept. 

[A. alpina G. Benick. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker samt ved lidt stærkere glans, slankere følehorn med 

svagere tværbrede ydre led og længere endeled. Længde 

1,6—1,9 mm. 

åg og 2: 6. bugled omtrent som hos den foregående. Penis: 

spidsen af apex (set fra neden) yderst svagt indbuet (fig. 165a). 

Denne art, der bl.a. er fundet i Oslo-egnen, på Øland 
og Gotland, ved Hamburg og i Holsten, kunne muligvis 
træffes også hos os. Levevis antagelig som den foregående.l] 

53. A. indubia Sharp. Indenfor gruppen kendetegnet ved 

betydelig størrelse, dybsort farve, meget fin, ret spredt for- 

ala e 
indubta & 

Fig. 166. Atheta g. 6. frie rygled. 

kropspunktur, korte sidebørster på pronotum og yderst svage, 

næppe synlige skinnebensbørster, forholdsvis slanke følehorn 

med ikke tværbredt 4. led og hannens karakterer på 6. frie 
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rygleds bagrand, der afviger fra alle underslægtens andre 

arters. Temmelig blank. Sort, benene brune eller gulbrune 

med lysere fødder, lårene ofte mørkere. Øjnene ret store, set 

fra siden ca. så lange som tindingerne, følehornenes ydre led 

omtrent dobbelt så brede som lange, endeleddet forholds- 

vis langt. Pronotum bagud svagt tilsmalnet. Vingedækkerne, 

målt fra scutellarspidsen, rigeligt så lange som pronotum, 

behåringen skråt udadrettet, langs yderranden dog over- 

vejende bagudrettet og på et lille felt noget indenfor bag- 

hjørnerne og lidt foran bagranden endog skråt bagud og lidt 

indadrettet. Længde 1,3—2,2 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand (fig. 166) afstudset, med nogle 

korte, stumpe, kølede småtænder og 2 bredere udhulede yder- 

tænder. 6. bugleds bagrand smalt 

afrundet. 

C: 6. frie rygleds bagrand run- 

det afstudset. 6. bugleds bagrand 

bredt og fladt rundet afstudset. 

Sjælden (J, Ø). Fredsted ved 
Haderslev, Hannerup skov ved 
Fredericia, Uldrup bakker ved 

. Horsens; Tåsinge, Boserup, Dy- 
rehaven (i antal ved ådsel og i 
hjortegødning på halvskygget 
skovbund), Luknam. Den fore- 
trækker ådsel og gødning, men 
skal også være fundet i smuld 
under høstakke og i løv og op- 
skyl. April—sept. 

sr AA atomåriå Kr. (fg. 

167). Indenfor gruppen kende- 

tegnet ved temmelig ringe stør- 

relse, temmelig smal og ligebred ; ; 
Fig. 167. Atheta atomaria g. 

krop, dybsort farve, meget x 35. 

blank, spredt behåret, meget 

spredt og yderst fint og utydeligt punkteret forkrop, lange 

sidebørster på pronotum og 6. bugleds form hos g. Blankt 

Victor Hansen; Rovbiller. III. 15 
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sort, vingedækkerne ofte lidt brunsort gennemskinnende, 

benene gulbrune med lysere fødder, lårene oftest mørkere. 

Hovedet kun meget lidt smallere end pronotum, øjnene, 

set fra siden, ca. så lange som tindingerne. Følehornenes 

fig. 168 

atomaria & 

fig. 169 

perexiqua & 

Fig. 163—169. Atheta g. 6. bugled. 

4.led meget svagt tværbredt, de ydre led ca. dobbelt så 

brede som lange. Pronotum bagud svagt tilsmalnet, de læng- 

ste sidebørster mindst ca. så lange som 2. følehornsled. Vinge- 

dækkerne, målt fra scutellarspidsen, tydeligt længere end 

pronotum. Bagkroppen yderst fint, fortil spredt, bagtil yderst 

spredt og næppe synligt punkteret, 4. frie rygled ofte tydeligt 

tværfuret ved roden. Skinnebensbørsterne korte. Længde 1,6— 

1,7 mm. 

Øg: 6. bugleds bagrand stumpvinklet tilspidset (fig. 168). 

Q: 6. bugleds bagrand bredt rundet. Sædkapslen se fig. 171. 

Hidtil kun fundet i Dyrehaven, ved hjorteådsel på halv- 
skygget skovbund, enkelte gange i antal. Juni—aug. Den er 
i udlandet også fundet på udlagt hønsegødning. 

55. A. perexigua Sharp. Yderst nærstående til den fore- 

gående, men med sikkerhed adskilt fra den ved afvigende 
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form af hannens 6. bugled og af hunnens sædkapsel. End- 

videre er arten gennemgående ganske lidt mindre og smallere 

og følehornene lidt slankere; 4. led næppe tværbredt og de 

ydre led ikke dobbelt så brede som lange. Forkroppens glans 

er oftest knapt så stærk. Længde 1,5—1,6 mm. 

LILLE 
perex- 
zgUua 

glabri- atoma- 

cu la ri 

Fig. 170—174. Atheta (underslægt Microdota) 9%. Sædkapsel. 

å: 6. bugleds bagrand smalt, omtrent jævnt rundet (fig. 

169). 

Q: 6. bugleds bagrand meget bredere og fladere rundet. 

Sædkapslen se fig. 172. 

Hidtil kun fundet i Knuthenborg park (1 stk. ved udlagt 
fugleådsel på halvskygget bund %/,) og på Høvblege på 
Højemøen (i antal på høj, solåben kridtbund ved udlagt 
fugleådsel og udlagt hønsegødning, »”/,). 

56. A. glabricula Thoms. (sensu Brundin; minuscula 

H. K. Hanssen, liliputåna Joh., nec Brundin). Nærstående til 

54. atomaria, men adskilt fra den og 55. perexigua ved de i 

oversigten nævnte kendemærker samt ved, at farven gennem- 

gående er lidt mindre dybt sort og følehornene ofte brunlige. 

Det bedste kendetegn er tætheden og retningen af vinge- 

dækkebehåringen. Længde 1,4—1,7 mm. 

Øg og 2: 6. bugleds bagrand hos 3 betydeligt smallere run- 

det end hos 9. Hunnens sædkapsel se fig. 170. 

Sjælden (J, Ø). Draved skov, Åstrup ved Haderslev, 
Esbjerg, Hannerup skov ved Fredericia; Dyrehaven (i antal 
ved egern- og hjorteådsel og i hjortegødning på halvskygget 

15" 
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skovbund), Hillerød. Den foretrækker ådsel og forekommer 
også i gødning, f. eks. i udlagt hønsegødning. April—maj, 
juli—aug. 

[Af to yderst nærstående arter er der fundet enkelte hun- 

ner i Sydnorge. Artsberettigelsen fremgår af sædkapslens 

helt afvigende form (se fig. 173 og 174). Disse arter er endnu 

ikke beskrevet. De stemmer i levevis overens med de fore- 

gående arter.] 

[A. capitåta Brundin. Meget nærstående til 54. atomaria, 

men adskilt fra den ved mindre stærkt tværbredt, næsten 

kvadratisk hoved, meget mindre øjne, tættere og mindre fin 

punktur og mindre blank forkrop samt ved hannens afvigende 

sekundære kønskarakterer. Sort, pronotum sortbrunt, vinge- 

dækkerne brune, følehornene gulbrune, benene gule. Længde 

1TÆmD 

Øg: 6. frie rygleds bagrand bredt og fladt indbuet, med 

skarpt afsatte, lidt tandagtigt fremspringende hjørner. 6. bug- 

leds bagrand temmelig bredt rundet. 

Denne art, der er beskrevet i 1948 efter en enkelt han, 

fundet ved Eutin i Holsten, kunne muligvis træffes også hos 
os, snarest vel i den sydligste del af Jylland.] 

12. underslægt Atheéta s.'str. 

(Atheta s. str., sensu Brundin + Traum&ecia Muls. 

et Rey, sensu Brundin; Atheta s. str. auct. + Trau- 

moecia auct. + Hypathéta auct.—+ Megista, auct. 

+ Ala6bia auct. + Philhygra auct. partim (A. sub- 
glabra)—+ Lioglåta auct. partim (A. hypnorum) + 

Dimetråta auct. partim (A. cadaverina). 

Bortset fra gruppekaraktererne (foran p. 151) 

er denne vor største underslægt ikke kendetegnet 

ved ydre skelnemærker. Tindingerne er kantede, 

i hvert fald bagtil, øjnene af normal størrelse, 
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Esléhornenes 3. led som regel mindst ca. så 

langt som 2. led, de ydre led oftest tværbrede. 

Pronotum som regel tværbredt, behåringen hos 

de Heste arter af type I, sjældnere af.en af de 

andre 4 typer, sidebørsterne tydelige. Bagkrop- 

pen i hvert fald bagtil ikke tæt punkteret, 5. frie 

rygleds mikroskulptur som regel tværmasket el- 

ler tværstribet, sjældent isodiametrisk netmasket. 

Skinnebensbørsterne oftest tydelige, 1.bagfods- 

led ikke tydeligt længere end 2. led (undtagen 

hos 90. hypnorum). Længde 1,$3—4,5 mm. 

Hos de allerfleste arter er hannen kendelig ved 

sekundære kendetegn på 6. frie rygled, ofte 

bestående i takket eller tandet bagrand.. 

Noget brugbart skelnemærke mellem under- 

slægterne Traumoecia sensu Brundin og Atheta 

sensu Brundin er ikke påpeget, og de danske 

arter af førstnævnte underslægt, 63. picipes, 

HUS Sris2 "71. nigricornis, 72. harwoodi og 92. 

angusticollis er derfor her inddraget under 

Atheta. Iøvrigt er denne underslægt afgrænset 

som af Brundin og omfatter således af arter, der 

tidligere har været henført til andre underslægter, 

59. cadaverina (fra Dimetrota), 60. subglabra 

(fra Philhygra), 64. scapularis (fra Alaobia!), 

90. hypnorum (fra Liogluta), 91. graminicola 

(fra Megista) samt Hypatheta-arterne (85. casta- 

noptera, 86. incognita, 87. aquatica, 88. pertyi, 

og 89. aquatilis). 

De fleste arter er knyttede til svamp især paddehatte. 

1) Alaobia har ofte været opfattet som en særskilt slægt. 
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24 1/75. trinolala & 

NE ae 
g. 785 Migri i f/7.176. gagatina I TERE SENER 

SER TREE BRS 2 22 786, basicornis& Fig FT: fo" Ci pers Ø 

fig.178. picipes 9 Fig, (87. oblita 2 

NAS 
fig. 188. boletophila ad 

114.1792. sublerr. & 

RT RE” pad f49.189. coriaria d 

Sig. 180. sodalis 2 

mess fig. 190. ntdicola & 

f9.18t. Itlturala å 

ningerne Feat. crassicornis 2 

Pq. 182. nigritulad 

J/19.192. crassicornis 2 

Sig. 183. euryptera d 

29.193. fulvipenn is 2 

Fig. 175—201. Atheta (underslægt Atheta s. str.). 6. frie rygled. 

Fig. 192 og 193 (fulvipennis = britanniae, p. 260): 6. bugled. 

Fig. 201: 6. frie rygled og 6. bugled. 
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F4.744. pilicornis f4.199. aquatica d 

[4175 pilicorni> 2 

fig4-200. aquatilis d 

fig.196. Xanthopus 2 

f9. 197. ebeningd 

L Z2 201. gramin Fcola då 

£ 12.178. cas' la roptera é 

Oversigt over arterne. 

Pronotums behåring af type IV. De ydre følehorns- 

led over dobbelt så brede som lange. 5. frie ryg- 

leds mikroskulptur tværmasket. J: 6. frie ryg- 

leds bagrand fig. 181. 2—2,7 mm..... 67; Ta råta 

Frenstums behåring anderledes ..... 28220 2: 

Pronotums behåring af type V. Mellemskinne- 

benenes midterbørste svag, ikke længere end 

skinnebensbredden. $: Bagranden af 6. frie ryg- 

led enten med 4 tænder (fig. 179) eller stump- 

vinklet indskåret (fig.180). Længde 2,5—3 mm pl 

Prohatuns-behåring anderledes 000000 5: 

Pronotum sort. 5. frie rygleds mikroskulptur 

tværstribet eller tværmasket. Z: 6. frie rygleds 

bagrand stumpvinklet indskåret (fig. 180) 66. sodålis. 

Pronotum brunrødt eller rødligt. 5. frie rygleds 

mikroskulptur omtrent isodiametrisk netma- 

sket. Z: 6. frie rygleds bagrand med 4 tænder 

5 EEN REGA ART NTR SENER S SSD RSNESSARESSRER VÆNGE ESS 4. 
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Fig. 202. trinotata Fig. 204 Cadaverina 
fig. 205. picipes 

tide 
Figq.206 sødalis agricornis harwoodt 

fig. 207 euryptera 

Si4 2109.
 myrmec

obra 

m
 

Fig I coriaria fig. 212. nidreola fig 213, crassicornis 

Fig. 202—221. Atheta (underslægt Atheta s.str.) $. Penis. Fig. 213a 

—215: penisspidsen, set fra oven, og (nederst) set fra siden (median- 

lamellerne prikkede). Fig. 217—218: penisspidsen set fra oven. 

Fig. 219: Penis, set fra siden og fra oven, tilvenstre i normal tilstand, 

til højre med udkrænget præputialsæk (se foran p. 140, note 1). 

Iøvrigt: Penis set fra siden og (fig. 204, 205, 207—210, 216 og 220) 

fra neden. 
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f79.213a. Crassi- 
cornis 

Fig. 214. para- ' i Sig. 215. bri- 
Crasstcornis fanniae 

| 
Hreor.. f19.218 acu 

3 
K 

BE 
7 tangula 

Sig. 216 fungicola 

,D 
Ste 219 castanoplera 
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fig. 22: tncog ni ta 

f14 221. agvalilis 

Kroppen fremefter ret stærkt tilsmalnet, vinge- 

dækkerne betydeligt bredere end pronotum og 

ca. ?/, bredere end hovedet (fig. 246, p. 249) 

64. scapulåris. 

Kroppen ret parallelsidet, vingedækkerne kun lidt 

bredere end pronotum og kun ca. ”/, gang bre- 

dere-end Hovedet ITS 65. subterrånea. 

Pronotims: behårmeg af type 11.0. POL SA 6. 

Pronotums behåring af type I eller III......... 12. 

Følehornenes 4. led længere end bredt, 7.—9. led 

ikke eller kun svagt tværbrede. Krop og føle- 

horn sorte, vingedækkerne undertiden brun- 

sorte. Længde 2,8—3 mm. &: 6. frie rygleds 

bagrand uden tænder, i midten ofte yderst svagt 

er SNERRE FRE USET 7 RRS T SØ MAE DRE ars 59. cadaverina. 

Følehornenes 4. led ikke længere end bredt, 7.— 

D-Jed tydeligt 1værdbrede, 5553 sn FEER iz 

Vingedækkernes bagrand indenfor baghjørnerne 

tydeligt indbuet. Længde 2,2—2,8 mm....... 8. 

Vingedækkernes bagrand ikke eller næppe ind- 

buet indenfor barhjørtierne 5, 5. EKS ØR 9, 

Vingedækkerne gulbrune med lysere skuldre. 

Følehornene gulbrune eller brune med gul rod. 

Z: 6. frie rygleds bagrand fint mangetakket 

61. pallidicérnis. 
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VARER: 
Fig. 222 Arno afa fra. 223. hybrida f'4 724.cada- fig 225. sub- 1/9. 226. paflfi- fig. 227. gaga" 

nering glab ra dicornis Fina 

Fig 230. 

liturala 

g. 228. 
SE Free Ad É. z 

fig. 229. sodalis fig 231. divisa fig 232. nigri- — fig. 233. 
cornts harwoodi 

3 eter: E y LÆSØ Lophila ,, 
basicornis fig 235 øblita Fiq 237 myrme- GE 

cobta 

fig. 239. nidt ig 240 , ; Se fig 240 Crassirornis 

F9 244 

ramt» 
”zicola 

Fig. 222—244. Atheta (underslægt Atheta s.str.) 2. Sædkapsel. 
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13. 

236 

Vingedækkerne sortbrune eller brune. Følehor- 

nene sorte eller sortbrune med brunrød rod. 

gg: 6. frie rygleds bagrand med 4 tænder (fig. 

TEN DN) PR SSR EDER SEE SELE EN SER En IOGRENER SBS 62. gagatina. 

5. frie rygleds mikroskulptur stærkt tværmasket 

eller tværliniet. Vingedækkerne betydeligt -bre- 

dere end pronotum, brungule oftest med mørk 

tegning omkring scutellum og yderhjørnerne. 10. 

5. frie rygleds mikroskulptur omtrent isodiame- 

brisk nens SE FRED om ASER AR EEN 11; 

Ø: 6. frie rygleds bagrand mangetakket med en 

kraftig ydertand på hver side (fig. 175), 10. 

følehornsled ikke længere end 9. led. Penis fig. 

202. 2: Følehornenes endeled ikke dobbelt så 

langt som bredt. Sædkapsel fig. 22257. trinotåta 

åg: 6. frie rygleds bagrand uden tydelige takker, 

10. følehornsled betydeligt længere end 9. led. 

Penis fig. 203. 2: Følehornenes endeled rigeligt 

dobbelt så langt som bredt. Sædkapsel fig. 223 

58. hybrida. 

6. frie rygleds bagrand (hos begge køn) ikke eller 

næppe indbuet i midten. Forkroppen blank. 

Pronotum ret hvælvet, med meget fin mikro- 

skulptur og punktur. Mindre, 2—2,5 mm 

60. subglåbra. 

6. frie rygleds bagrand hos begge køn tydeligt 

indbuet i midten (fig. 177 og 178). Forkroppen 

lidet blank. Pronotum noget fladtrykt, med ret 

kraftig mikroskulptur og kornet punktur. Større 

BI SRERNEE 18. DERES NDR. sl 63. picipes. 

Pronotikms. behåring sb type DES ae 13. 

Pronotilis: behåring: type fl das se 17: 

5. frie rygleds mikroskulptur meget tæt tvær- 

liniet, uden tydelig maskedannelse, 1.—3. led 

spredt punkterede. Forkroppen blank, prono- 

tum lidet tæt punkteret. Større, 3,3—3,8 mm. 

Vingedækkernes grundfarve gulbrun. Føle- 
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hornsroden næppe. lysere. &: 6. frie rygleds . 

bagrand mangetakket (fig. 183) ..... 69.…euryptera 

5. frie rygleds mikroskulptur tydeligt maskedan- 

net, 1.—3. led tæt eller dog mindre spredt punk- 

teret. Forkroppen mindre blank. Mindre 2,5— 

REE Es. Fars sees gns Fo RE 14. 

14. Følehornene brunsorte med rødgul rod, de ydre led 

over !/, gang bredere end lange. Vingedækker- 

nes grundfarve brungul. Mellemskinnebenenes 

midterbørste temmelig kraftig, længere end 

skinnebensbredden. JF: 6. frie rygleds bagrand 

mee ft Tænder (fig AS2V 2) Fooosr 68. nigritula. 

Følehornsroden ikke eller kun lidt lysere, de ydre 

led ikke over ”/, gang bredere end lange. Vinge- 

dækkerne sorte eller brune. Mellemskinnebene- 

nes midterbørste yderst svag og utydelig, kor- 

tere end skinnebensbredden. J: 6. frie rygleds 

bagrand jævn eller mangetakket ........:4. 15. 

15. Følehornenes endeled tydeligt længere end 9. —+ 

10. led. Pronotums punktur yderst fin og tæt. 

1.—3. frie rygled tæt punkterede. JF: 6. frie ryg- 

leds bagrand fig. 184. 2: sædkapsel fig. 231 70. divisa. 

Følehornenes endeled ikke længere end 9. — 10. 

led. Pronotums punktur temmelig fin og tæt. 

1.—3. frie rygled lidet tæt punkterede. JF: 6. frie 

rygleds bagrand fig. 185. 9: sædkapsel fig. 232 

SEE FEE NER RE NR 16. 

16. Kroppen lidt bredere, pronotum ca. !/, bredere 

end langt, hos Z med et stort, ret kraftigt ind- 

tryk i midten, penis fig. 208. Sædkapsel fig. 232 

Ølunigricernis. 

Kroppen lidt smallere, pronotum ca.?/, bredere end 

langt, hos Z ikke eller næppe indtrykt i midten, 

penis fig. 209. Sædkapsel fig. 233.... 72. harwoodi. 

17. 5. frie rygleds mikroskulptur bestående af iso- 

diametriske eller kun meget svagt tværbrede 

masker. De ydre følehornsled i det mindste om- 



18. 

19: 

20. 

al. 
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trent dobbelt så brede som lange. Længde 1,8— 

2,7 mm. &: 6. frie rygleds bagrand fig. 186—188 

5. frie rygleds mikroskulptur tydeligt tværmasket 

her vere ET FS SEEREN 

Forkroppen temmelig kraftigt kornet punkteret. 

Vingedækkernes grundfarve lyst brungul. 1.— 

3. frie rygled ret tæt punkterede. Større 2,4— 

18, 

20. 

TR FE BE MEE DE REE RSSÅ boletéphila. 

Hoved og pronotum meget fint, vingedækkerne 

temmelig fint punkterede. Vingedækkerne sorte 

eller brune” Mindre, "1;8—2,3 GERD 

Pronotum og vingedækker temmelig spredt punk- 

terede og behårede. Følehornsroden rødgul. 

år fig: 186. 'Sæeædkapsel fg. ZEN 73. basicornis, 

Pronotum og vingedækkerne tæt punkterede og 

behårede. Følehornsroden brun eller gulbrun. 

år hg. 187: Sædkapsel BES IIS 74 Obi Ta 

Følehornenes ydre led omtrent eller ca. dobbelt 

så brede som lange. Mindre, 2—2,5 mm. Vinge- 

dækkerne sorte eller brune. F: 6. frie rygleds 

bagrand utandet eller med 2 tænder ........ 

Følehornenes ydre led ikke så stærkt tværbrede. 

Større, 2,8—4,5 mm (undtagen angusticollis). . 

Hoved og pronotum lidet blanke, kraftigt mikro- 

chagrinerede. Pronotums sidebørster og skulder- 

børsten yderst fine og korte, ikke længere end 

1. følehornsleds bredde. Mellemskinnebenenes 

midterbørste yderst svag og utydelig, meget kor- 

tere end skinnebensbredden. ZF: 6. frie rygleds 

ål, 

23. 

bagrand HANER ASS ØD AE, 75. myrmecobia. 

Hoved og pronotum blanke eller ret blanke, fint 

eller temmelig fint mikrochagrinerede. Prono- 

tums sidebørster og skulderbørste middelkraf- 

tige, længere end 1. følehornsleds bredde. Mellem- 

skinnebenenes midterbørste tydelig, mindst ca. 

så lang som skinnebensbredden. JF: 6. frie ryg- 

leds bagrand på hver side med en tand (fig. 189 

OR TOD) 25 rs e ME e ER NE 
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22. Oversiden meget blank, med meget fin mikroskulp- 

tur, forkroppen meget fint, nedliggende behåret. 

Pronotum ca. "/, gang bredere end langt. 5. frie 

rygleds mikroskulptur udpræget tværliniet, 

næppe maskedannet. &: fig. 189 og 211. Sæd- 

TE MEE Lagt 5 rs BRS SERERE SNERRE See] SER KRISENS 76. coriåria. 

Oversiden ret blank, med ret fin mikroskulptur, 

forkroppen mindre fint, ikke helt nedliggende 

behåret. Pronotum ca. ”/, bredere end langt. 

5. frie rygleds mikroskulptur tværmasket. &: 

RE: 190 og; 212:-Sædkapsel: fig239.52. 772 midicola. 

23. Mindre, 2,2—2,8 mm. Pronotum højst ca. ”/, bre- 

dere end langt. Følehornene sorte eller brunsorte, 

deres rod næppe lysere. g: 6. frie rygleds bag- 

HERE EMNER. 1430 SES STAR 92. angusticollis. 

Større, 2,8—4,5 mm. Pronotum (undtagen hos 

hypnorum, der er 4—4,5 mm lang) stærkere 

HEE AE Sai rskls Dres 24. 

24. Følehornene kraftige, udadtil stærkt fortykkede, 

de ydre led omtrent ”/, gang bredere end lange, 

endeleddet bredt og kraftigt, betydeligt læn- 

gere end 9. + 10. led. Pronotum under ”/, bre- 

dere end langt, blankt, med meget svag mikro- 

skulptur. 1. bagfodsled tydeligt længere end 

2. led. Længde 4—4,5 mm. J: 6. frie rygleds 

TE "9 2 HERE SS SEE RESEN 90. hypnérum. 

Følehornene ikke særlig kraftige. Pronotum stær- 

kere tværbredt. 1. bagfodsled ikke længere end 

ES Dies ilde aa 25. 

25. Vingedækkerne tydeligt tvefarvede, brungule, 

med sort, trekantet scutellarparti og sorte sider 

(fig. 248, p. 263). Følehornene ensfarvet sorte. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand mangetakket (om- 

Eee Mo HØ TYGE EDEL als de 83. triångulum. 

Vingedækkerne ikke tydeligt tvefarvede, i mod- 

sat fald følehornene.med rødlig rod ......… 26. 

26. Vingedækkerne tydeligt tvefarvede, lyst brun- 

gule med mørkt, trekantet scutellarparti og 



240 

mørkt parti omkring yderhjørnerne. Kroppen 

ret smal og ligebred, vingedækkerne kun meget 

lidt bredere end pronotum. De ydre følehorns- 

led tydeligt tværbrede. JF: 6. frie rygleds bag- 

rand mangetakket (fig. 196). Sædkapsel fig. 242 

82. xanthépus. 

Vingedækkerne ikke tydeligt tvefarvede, i modsat 

fald-betydelist«bredere: æænd :pronotom ut 14e 

27. Vingedækkerne, målt fra scutellarspids til søm- 

hjørne, kun ca. så lange som pronotum; dette 

bredest langt foran midten, bagud tydeligt til- 

smalnet, lidet blankt, med kraftig mikroskulp- 

tur og svagt bronzeskær. Kroppen bred og kraf- 

tig. Længde 4—4,5 mm. JF: 6. frie rygleds bag- 

rand svagt mangetakket (fig. 200)... 89. aquåtilis. 

Vingedækkerne, målt fra scutellarspids til søm- 

hjørne, i hvert fald lidt længere end pronotum; 

dette oftest bredest længere tilbage og bagud 

svåarere. filsmalnet 2: 120005 SR EA VEG EERNES 

28. Hoved og pronotum med svagt bronzeskær. 1.— 

3. frie rygled spredt punkterede. Vingedækker- 

nes grundfarve brungul. Længde 3—4,5 mm ... 

Hoved og: pronotum uden: 'bronzeskær 255 205: 

29. F: 6. frie rygleds bagrand uden tydelige tænder. 

C: 6. frie rygleds bagrand næppe indbuet, 6. bug- 

leds bagrand i midten tydeligt indbuet 

28. 

29; 

31. 

86. incégnita. 

g: 6. frie rygleds bagrand tydeligt tandet. 2: 6. 

frie rygleds bagrand i midten tydeligt, 6. bug- 

leds bagrand ikke eller næppe indbuet....... 30. 

30. De ydre følehornsled næppe tværbrede. Kroppen 

bredere IEEE: FONDEN ENNA 87. aquåtica. 

De ydre følehornsled tydeligt tværbrede. Krop- 

Berti de red rene fa ENN ÆNDRE 88. pértyi. 

31. De ydre følehornsled ikke eller kun meget svagt 

tværbrede. Z: 6. frie rygleds bagrand mange- 

takket. (fig. 198: 07200). 18 HKT; RIGAS EEN 32. 
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De: ydre følehornsled tydeligt tværbrede....... 33; 

32. Følehornenes endeled tydeligt længere end 9. + 10. 

led. Vingedækkernes grundfarve brungul 

85.-eastandptera. 

Følehornenes endeled ca. så langt som 9. + 10. 

led. Vingedækkerne som regel sorte 91. graminicola. 

33. Større, 3,4—3,8 mm. 5. frie rygled fortil mørkt, 

bagtil brunrødt, oftest tydeligt adskilt tve- 

farvet. Vingedækkernes punktur og behåring 

ret spredt, behåringen indadtil ret stærkt skråt 

udadrettet, udadtil overvejende bagudrettet. 

Pronotum bagud ret betydeligt tilsmalnet. 6. frie 

rygleds bagrand hos & mangetakket eller fint 

karvet, hos 2 med spidst tandformede yderhjør- 

her (fig::194-og 195). Penis: fig. 217. Sædkapsel 

FL. TEE de SAN SANSRE SERENE RET Fy Set KE SES SMS ASE s1::pilieorntis, 

Mindre, 2,8—3,2 mm. 5. frie rygled ikke tydeligt 

tvefarvet, i modsat fald vingedækkerne tæt 

punkterede og behårede, med ret ensartet, bag- 

ud- og lidt udadrettet behåring. 29: 6. frie ryg- 

leds bagrands yderhjørner ikke spidst tandfor- 

TT FLEST GREBET, SAREEN SURERERREE BEDE SNERRE 34. 

34. 1.—3. frie rygled spredt punkterede. Vingedæk- 

kerne sortbrune (eller brune), kun lidt bredere 

end pronotum, et stykke skråt foran baghjør- 

nerne med et parti, hvor behåringen er lige 

bagud eller endog lidt indadrettet, tydeligt 
afvigende fra den omgivende behåring (omtrent 

so 18 96; pp 137) "se fig 19712... 84. ebenina. 

1.—3. frie rygled lidet tæt, men dog ikke spredt 

punkterede. Vingedækkerne noget bredere end 

pronotum, deres behåring temmelig jævnt bag- 

ud- og lidt udadrettet, uden noget særligt frem- 

HENNE givigeride parti Ma kd Bets hver, 35. 

35. 4. følehornsled ret stærkt tværbredt, meget kortere 

end 5.led. g: 6. frie rygleds bagrand mange- 

takket. Penis fig. 216. 29: 6. bugleds bagrand i 

Victor Hansen : Rovbiller. III. 16 



36. 

37. 

38. 

39. 

40. 
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midten ret stærkt indbuet (omtrent som fig. 

193), med brunlig hårbræmme 1... 80. fungicola. 

4. følehornsled ikke eller kun svagt tværbredt, ikke 

ret meget: kortere-end 5, led 220074 Baad 36. 

6. frie rygleds bagrand med 4 butte tænder (om- 

trent som henses) 5 ep reel boleticolard: 

6. frie rygleds bagrand mangetakket eller simpel 37. 

6. frie" rygleds: bagrand; mangetakket (SS LEE 38. 

6. frie rygleds: bagrand-simpels (SO) en 39. 

Penis sod Bas one 18. crassicornis 

Pens sele SIS sun see er FØRE 79.-britångiae 3: 

6. bugleds bagrand i midten ret stærkt indbuet 

(fig. 193), med gul hårbræmme ... 79. britånniae 2. 

6. bugleds bagrand ikke indbuet i midten...... 40. 

Pronotum ret tæt, vingedækkerne tæt punkterede 

og behårede, ikke ret blanke ... 78. crassicérnis 9. 

Pronotum og vingedækkerne lidet tæt punkterede 

og behårede; sblanke ms jorde ere boleticola 2. 

1. gruppe. 

Pronotums behåring af type IL. 

Oversigt over hannerne. 

6. frie rygleds bagrand med 4 tænder (fig. 176) 

62. gagatina. 

6. frie rygleds bagrand anderledes formet. ...…. de 

5. frie rygled fortil med en kort længdemidtkøl. 

10. følehornsled betydeligt længere end 9. led 

58. hybrida. 
5. frie rygled simpelt. 9. og 10. følehornsled om- 

trent: kødslanges . 25. ln ns eN då: 

6. frie rygleds bagrand i midten stumpvinklet ind- 

budt (AEENTT) 2. 1 rrrinte Bakeneee 6G3spicipes; 

am kd >). frie rygleds bagrand anderledes formet...... 4. 
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4. 6. frie rygleds bagrand mangetakket (fig. 175)... I; 

6. frie rygleds bagrand ikke mangetakket...... 6. 

SDS bugleds bagrand- stærkt rundet ..…. 57.-trinotåta 

6. bugleds bagrand afstudset ...... 61. pallidicérnis. 

6. 7.—9. følehornsled ikke eller kun svagt tværbrede 

5% cadaverina: 

7.—9. følehornsled mindst ca. ”/, gang bredere 

BR ESKE SAD TE DEER . 60. subglåbra. 

Fig. 245. Atheta trinotata gg. x 20. 

57. A. trinotåta Kr. (fig. 245). Indenfor gruppen kende- 

tegnet ved ret bred, noget tenformet krop, vingedækkernes 

farve, følehornsbygningen, og 5. frie rygleds mikroskulptur. 

Sort eller brunsort, vingedækkerne brungule med mørk teg- 

16+ 
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ning omkring scutellum og yderhjørnerne, så at den lyse 

tegning oftest fremtræder som et skråt længdebånd fra skul- 

der til sømhjørnet, følehornsroden gulbrun, benene gullige. 

Kroppens sidebørster middelkraftige. Følehornenes 3. led lidt 

længere end 2. led, de ydre led ca. ”/, gang bredere end lange, 

endeleddet rigeligt så langt som 9. + 10. led. Pronotum ca. 

2/. bredere end langt, meget fint og lidet tæt punkteret. Vinge- 

dækkerne tydeligt længere og bredere end pronotum, ret fint 

og tæt punkterede, behåringen overvejende bagudrettet. 

1.—3. frie rygled temmelig tæt punkterede. Skinnebens- 

børsterne meget svage, kortere end skinnebensbredden. 

Længde 2,8—3 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand (fig. 175) mangetakket, på hver 

side med en kraftigere ydertand, 6. bugleds bagrand stærkt 

rundet. Penis meget karakteristisk (fig. 202). 

CC: 6. frie rygleds bagrand afstudset. 6. bugleds bagrand 

fladt rundet. Følehornenes endeled ikke dobbelt så langt som 

bredt. Sædkapsel fig. 222. 

Almindelig (J, Ø, B). I muggent hø og halm og andre hen- 
rådnende plantedele, ved træsaft og i svampe. Især for- og 
efterår. 

58. A. hybrida Sharp. Meget nærstående til den fore- 

gående men adskilt fra den ved lidt slankere følehorn med 

længere endeled og afvigende primære og sekundære køns- 

mærker. Vingedækkernes mørke tegning er ofte mindre ud- 

præget. Længde 2,8—3 mm. 

åg: Følehornenes 10. led betydeligt længere end 9. led, kun 

svagt tværbredt, endeleddet lidt længere end hos 9. 5. frie 

rygled fortil med en kort længdemidtkøl, bag denne let tvær- 

indtrykt. 6. frie rygleds bagrand afstudset, ofte lidt uregel- 

mæssig, med enkelte yderst svagt antydede takker, men uden 

kraftige hjørnetænder, 6. bugleds bagrand spidst rundet. 

Penis se fig. 203. 

2: 6. frie rygled og 6. bugled omtrent som hos den foregå- 

ende. Følehornenes endeled rigeligt dobbelt så langt som 

bredt. Sædkapsel fig. 223. 
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Meget sjælden (J, Ø). Haderslev, Vejle, Horsens; Dyre- 
borg ved Fåborg, Lejre, Hillerød. Arten er især fundet 
talrigt i gnavsmuld og udflydende træsaft på Cossus-angrebne 
ege og popler (juli); enkeltvis under kvas og på sumpet bund 
samt i grævlingegang. April—juli, okt. I udlandet under- 
tiden fundet på træsvamp (Polyporus squamosus og P. be- 
tulinus). 

59. A. cadaverina Bris. Indenfor gruppen kendetegnet 

ved mørk farve, sorte, ret slanke følehorn med ikke eller kun 

svagt tværbrede ydre led og tæt tværliniet mikroskulptur på 

5. frie rygled. Sort, ret blank, vingedækkerne undertiden sort- 

brune, benene gulbrune. Kroppens sidebørster middelkraf- 

tige. Hovedet ret bredt, kun lidt smallere end pronotum, 

følehornenes 3. led ca. så langt som 2. led. Pronotum ca. ”/, 

bredere end langt, med ret jævnt rundede sider, ret fint og 

tæt kornetpunkteret. Vingedækkerne lidt bredere og lidt 

længere end pronotum, tæt og lidet fint kornetpunkterede, 

bagranden svagt, men tydeligt indbuet indenfor baghjørnerne, 

behåringen overvejende bagudrettet. 1.—3. frie rygled fint og 

ret spredt punkterede. Skinnebensbørsterne meget svage, ikke 

længere end skinnebensbredden. Længde 2,8—3 mm. 

gå og 2: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn afstudset, i 

midten ofte yderst svagt indbuet. 6. bugleds bagrand hos & 

tilspidset rundet, hos 92 meget fladt rundet. Penis fig. 204. 

Sædkapsel fig. 224. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø). Ved ådsel og 
gødning, i svamp og kompost. 

60. A. subglåbra Sharp. Indenfor gruppen kendetegnet 

ved ret ringe størrelse, blank forkrop, sorte, mod spidsen 

meget kraftige følehorn, hvis 3. led er lidt kortere end 2. led, 

og hvis ydre led er mindst "/, gang bredere end lange, og 

omtrent isodiametrisk netmasket mikroskulptur på 5. frie 

rygled. Blankt sort, vingedækkerne brungule, oftest med 

mørkere rod, sider og søm, benene brungule. Hovedet lidt 

smallere end pronotum, dette ca. "/, bredere end langt, bagud 

kun meget svagt tilsmalnet, meget fint og lidet tæt punk- 
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teret, sidebørsterne ret lange. Vingedækkerne betydeligt 

bredere og længere end pronotum, punkturen lidt mindre fin 

end pronotums, behåringen indadtil ret stærkt skråt udad- 

og bagudrettet. 1.—-3. frie rygled fint og spredt punkterede. 

Skinnebensbørsterne fine, ca. eller rigeligt så lange som skin- 

nebensbredden. Længde 2—2,5 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn rundet af- 

studset. 6. bugleds bagrand hos 3 stærkt, hos 2 meget fladere 

rundet. Sædkapsel fig. 225. 

Arten har tidligere oftest været henført til underslægten 

Philhygra. Fra 1. palustris (foran p. 159) adskilles den let 

bl. a. ved kraftigere følehorn, pronotums hårtype (II ikke I) 

og andre sekundære kønsmærker. 

Meget sjælden (Ø). Hidtil kun fundet i Sundby Storskov 
(1 stk. ved grævlingeådsel) og i Dyrehaven (nogle stkr. ved 
egern- og fugleådsler). Maj, aug.—sept. 

61. A. pallidicéårnis Thoms. Indenfor gruppen kende- 

tegnet ved følehornenes lyse farve og ca. 7/, gang bredere end 

lange ydre led, vingedækkernes farve og tydeligt indbuede 

bagrand og 5. frie rygleds tværstribede eller stærkt tvær- 

maskede mikroskulptur. Sort eller brunsort, vingedækkerne 

gulbrune med lysere skuldre og mørkere scutellarparti og 

baghjørner, følehornene gulbrune eller brune med gul rod, 

benene gule, bagkroppens spids og rod ofte brunlige. Kroppens 

sidebørster kun middelkraftige. Hovedet noget smallere end 

pronotum, 3. følehornsled ca. så langt som 2. led. Pronotum 

ca. 7/, bredere end langt, ret tæt og lidet fint kornetpunkteret. 

Vingedækkerne noget bredere og lidt længere end pronotum, 

punkterede omtrent som dette, behåringen overvejende bag- 

udrettet. 1.—3. frie rygled fint og ret spredt punkterede, 

Skinnebensbørsterne yderst svage, kortere end skinnebens- 

bredden. Længde 2,5—2,8 mm. 

åg: 6. frie rygleds bagrand afstudset, mangetakket, hjørne- 

takkerne næppe eller lidt kraftigere, 6. bugleds bagrand af- 

studset. 
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Q: 6. frie rygleds og 6. bugleds bagrand rundet afstudset. 

Sædkapsel fig. 226. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). I svamp, især på 
stammer og stubbe, bl. a. Polyporus squamosus, fomentarius 
og sulphureus. Fundet i de fleste måneder. 

62. A. gagatina Baudi. Indenfor gruppen kendetegnet 

ved mørk farve, svagt tenformet krop, noget tværbrede — 

ca. 7/, bredere end lange — ydre følehornsled, tydeligt indbuet 

vingedækkebagrand og tværliniet eller stærkt tværmasket 

mikroskulptur på 5. frie rygled. Sort, vingedækkerne sortbrune 

eller brune, følehornsroden brunrød, benene gullige. 3. føle- 

hornsled så langt som eller lidt kortere end 2. led. Iøvrigt 

omtrent som den foregående. Længde 2,2—2,6 mm. 

å: 6. frie rygleds bagrand med 4 tænder (fig. 176), 6. bug- 

leds bagrand tilspidset rundet. 

C: 6. frie rygleds bagrand i midten ganske svagt indbuet. 

6. bugleds bagrand fladere rundet. Sædkapsel fig. 227. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). I svamp, undertiden ved 
træsaft eller ådsel. Især om efteråret. 

63. A. picipes Thoms. Indenfor gruppen kendetegnet 

ved temmelig ligebred, noget fladtrykt krop, mørk farve, 

omtrent isodiametrisk mikroskulptur på 5. frie rygled og de 

sekundære kønsmærker. Sort, forkroppen lidet blank, vinge- 

dækkerne undertiden sortbrune, benene brungule. Hovedet 

kun lidt smallere end pronotum, følehornenes 3. led ca. så 

langt som 2. led, de ydre led ca. 7/,—"/, gang bredere end lange. 

Pronotum ca. ”/, bredere end langt, bredest foran midten, 

bagud svagt tilsmalnet, temmelig fint og tæt kornetpunkteret, 

sidebørsterne ret lange. Vingedækkerne lidt længere og lidt 

bredere end pronotum, lidt tættere punkterede end dette, 

behåringen skråt bagud- og udadrettet, på et ganske lille, ret 

tydeligt afgrænset parti, skråt foran yderhjørnerne lige bag- 

udrettet. 1.—3. frie rygled fint og spredt punkterede. Skinne- 

bensbørsterne svage, ikke længere end skinnebensbredden. 

Længde 2,7—3 mm. 
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åg: Hovedets midtparti let nedtrykt. Pronotum med svagt, 

bredt længdemidtindtryk (hos 2 oftest kun bagtil i midten 

med et svagt indtryk). 6. frie rygleds bagrand i midten bredt, 

stumpvinklet indbuet (fig. 177), 6. bugleds bagrand tilspidset 

rundet. Penis fig. 205. 

C: 6. frie rygleds bagrand smallere, mere rundet indbugtet 

i midten (fig. 178), 6. bugleds bagrand stumpvinklet rundet 

tilspidset, på hver side svagt indbuet og med et lyst, hud- 

agtigt randparti. Sædkapsel fig. 228. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø). Af findesteder 
kan nævnes: Laurbjerg; Dyrehaven, Tisvilde hegn og flere 
andre steder i Nordsjælland. Under svampet eller barkbille- 
angrebet bark af løv- og nåletræer, i svampet ved, på træ- 
svamp, f. eks. Polyporus fomentarius og P. betulinus, og 
undtagelsesvis i paddehatte (f. eks. Russula) og i grannåle- 
bunker.”Fundet i de fleste måneder. 

2. gruppe. 

Pronotums behåring af type V. 2. og 3. føle- 

hornsled omtrent lige lange, de ydre led stærkt 

tværbrede. Vingedækkernes behåring overvejende 

bagud- og ganske lidt udadrettet. 

64. A. scapulåris Sahlb. (fig. 246). Kendetegnet ved far- 

ven, ret lille hoved, brede vingedækker og bagkrop, korte 

krops- og yderst korte og utydelige skinnebensbørster, og om- 

trent isodiametrisk netmasket mikroskulptur på 5. frie rygled. 

Rødgul eller brunrød, hovedet og et tværbånd foran bagkrops- 

spidsen mørke, følehornene brune med lysere rod, benene rød- 

gule. Hovedet tydeligt smallere end pronotum, følehornene 

kraftige, de ydre led omtrent dobbelt så brede som lange. 

Pronotum ca. ”/, bredere end langt, tæt og temmelig fint kor- 

netpunkteret, baghjørnerne tydeligt markerede. Vingedæk- 

kerne bagud noget udvidede, betydeligt bredere og lidt læn- 

gere end pronotum, kraftigere punkterede end dette, bagran- 

den indenfor baghjørnerne meget svagt indbuet. 1.—3. frie 
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rygled lidet spredt og ikke ret fint kornetpunkterede. Længde 

i 2,9—3 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand med 2 korte, butte midtertæn- 

der og 2 længere, spidse yder- 

tænder, omtrent som fig. 179. 

Sjælden (J, Ø). Af findeste- 
der kan nævnes: Lysbro; Høje- 
møen (nogle stkr. på Høvblege 
i halvfugtigt muld på kridt- 
bund ved planterødder, >/,; 
Storeklint), Boserup (i muld- 
varperede), Ermelunden, Dy- 
rehaven, Strandmølleåen, Rå- 
gårdsvang ved Hillerød. Oftest 
på moseagtig skovbund under 
løv og mos; enkelte gange hos 
myrer. Maj—okt. 

65. A. subterrånea Muls. 

ek Rey Nærstående til og af 

omtrent samme farve som den 

foregående, men let adskilt fra 

den ved smallere, temmelig li- 

gebred krop, endnu stærkere | ; 
Fig. 246. Atheta scapularis g. 

tværbrede ydre følehornsled og 48 

meset svågere, yderst fin og 

lidet tæt oversidepunktur. Pronotums baghjørner svagere 

markerede. Længde 2,5—3 mm. 

g: Omtrent som den foregående, ydertænderne dog min- 

dre, næppe eller kun ganske lidt længere end midtertænderne 

(lig: 179). 

Meget sjælden (J, Ø). Sønderborg, Nørholm skov (1 stk. 
ved svamp ved foden af en eg, ””/,); Knuthenborg park 
(1 stk. aftenketset ?/,), Bognæs, Boserup, Gels skov (1 stk. 
aftenketset ?”/,), Veddinge Bakker (3 stkr. i rævegang, Z”/,). I 
Sverige er den ketset på fugtig skov- og engbund i juni—juli. 
Den skal også være fundet hos myrer. 

66. A. sodålis Er. Indenfor gruppen kendetegnet ved 

farven, tydeligt indbuet vingedækkebagrand og 5. frie ryg- 
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leds tværstribede eller stærkt tværmaskede mikroskulptur. 

Svagt tenformet. Sort eller brunsort, ret blank, vingedæk- 

kerne oftest lidt lysere, følehornsroden og benene rødgule. 

Hovedet noget smallere end pronotum, de ydre følehornsled 

omtrent dobbelt så brede som lange. Pronotum omtrent ”/. 

bredere end langt, fint og lidet tæt punkteret, baghjørnerne 

tydeligt markerede, sidebørsterne middelkraftige. Vingedæk- 

kerne lidt bredere og længere end pronotum, lidt tættere og 

kraftigere kornetpunkterede end dette. 1.—3. frie rygled fint 

og lidet tæt punkterede. Længde 2,5—3 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos g i midten ret dybt 

stumpvinklet indskåret (fig. 180) (hos 2 kun yderst svagt ind- 

buet). 6. bugled tilspidset rundet (hos 29 kortere rundet). 

Penis- fig. 206. Sædkapsel fig. 229. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø, B). I fuglereder, 
og i muse-, muldvarpe- og grævlingereder og -gange, under- 
tiden også i svamp og i eller ved myretuer (Formica rufa og 
Lasius fuliginosus). Især for- og efterår. 

3. gruppe. 

Pronotums behåring af type IV. 

67. A. lituråta Steph. Adskilt fra alle underslægtens 

andre arter ved pronotums behåringstype og iøvrigt kende- 

tegnet ved farven, lidet blank, meget tæt mikrochagrineret 

forkrop, lyse, ret korte, kraftige følehorn med over dobbelt 

så brede som lange ydre led og de sekundære kønsmærker., 

Sort eller brunsort, pronotum ofte brunligt, vingedækkerne 

brungule, oftest mørkere omkring scutellum og yderhjørnerne, 

følehornene gulbrune, deres rod og benene lysegule. Hovedet 

lidt smallere end pronotum, 2. og 3. følehornsled omtrent lige 

lange. Pronotum ca. ?/, bredere end langt, fint og ret tæt 

punkteret, sidebørsterne ikke ret lange. Vingedækkerne lidt 

bredere og længere end pronotum, lidt kraftigere punkterede 

end dette, bagranden ikke indbuet indenfor baghjørnerne, 

behåringen udadtil bagud-, indadtil bagud- og skråt udad- 
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rettet. 1.—3. frie rygled fint og temmelig tæt punkterede. 

Skinnebensbørsterne fine, ca. så lange som skinnebensbred- 

den. Længde 2—2,7 mm. 

å: 6. frie rygleds bagrand i midten med en dyb, lidt run- 

det indskæring og på hver side en bred længdefuret flig med 

svagt indbuet bagrand (fig, 181). 6. bugled jævnt rundet. 

C: 6. frie rygleds og 6. bugleds bagrand i midten tydeligt 

indbuet. Sædkapsel fig. 230. 

Meget sjælden (Ø, B). Bognæs (1 stk. på Polyporus squa- 
mosus, "/,), Boserup (i stort antal på samme svamp (på ask) 
12-26/)); Bornholm. I Sverige er den fundet talrigt i Polyporus 
sulphureus på eg i tiden ?5/,—20/,, 

Å. gruppe. 

Pronotums behåring af type III, sidebørsterne 

i det højeste middelkraftige. Vingedækkernes 

behåring overvejende bagud- og skråt udadret- 

tet, på et lille, mere eller mindre tydeligt afgræn- 

set parti skråt foran yderhjørnerne lige bagud- 

rettet, bagranden ikke eller næppe indbuet in- 

denfor baghjørnerne. Skinnebensbørsterne svage 

eller endog meget svage og utydelige. 

68. A. nigritula Grav. Indenfor gruppen let kendelig ved 

de i oversigten nævnte kendemærker. Sort, pronotum ofte 

brunligt, vingedækkerne brungule eller rødgule, oftest mør- 

kere omkring scutellum og yderhjørnerne, bagkroppens rod 

og spids ofte lidt lysere, følehornene brunsorte, deres rod og 

benene rødgule. 3. følehornsled omtrent så langt som 2. led. 

Pronotum ca. ”/, gang bredere end langt, temmelig fint og 

tæt punkteret. Vingedækkerne lidt længere og bredere end 

pronotum, lidt kraftigere punkterede end dette. 1.—3. frie 

rygled fint og lidet tæt punkterede, 5. leds mikroskulptur 

tværmasket. Længde 2,5—3 mm. 

g og 9: 6. frie rygleds bagrand hos $ med 4 stumpe tænder, 
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ydertænderne ofte kraftigst (fig. 182) (hos 2 i midten ganske 

svagt indbuet). 6. bugleds bagrand stærkt (hos 2 fladere) 

rundet. 

Sjælden (J, Ø, B). Nørholm skov; Knuthenborg park, 
Møen (i skoven ved Hunosøgård), Tisvilde hegn; Rønne 
Nordskov. I paddehatte, juli—okt. I Sverige også fundet 
enkeltvis på Polyporus sulphureus. 

69. A. euryptera Steph. Indenfor gruppen let kendelig 

ved de i oversigten (under nr. 13) anførte kendetegn. Sort, 

blank, vingedækkerne gulbrune, oftest mørkere omkring 

scutellum og yderhjørnerne, følehornene sorte eller sortbrune, 

roden næppe lysere, benene brungule. Følehornenes 3. led ca. 

så langt som 2. led, de ydre led ca. "/, gang bredere end lange. 

Pronotum omtrent ”/, gang bredere end langt, fint og lidet 

tæt punkteret. Vingedækkerne tydeligt bredere og lidt læn- 

gere end pronotum, lidt tættere og kraftigere punkterede end 

dette. Mellemskinnebenenes midterbørste tydelig, lidt længere 

end skinnebensbredden, bagskinnebenenes svagere og kortere. 

Længde 3,3—3,8 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand afstudset, yderst fint mangetak- 

ket, vydertakkerne meget bredere og kraftigere (fig. 183), 

6. bugleds bagrand rundet. Penis fig. 207. 

2: 6. frie rygleds bagrand afstudset, 6. bugleds bagrand 

meget fladere rundet. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Især ved udflydende træ- 
saft. April—maj, juli. 

70. A. divisa Mårk. Indenfor gruppen kendetegnet ved 

temmelig ligebred, lidet hvælvet krop, langt følehornsendeled, 

meget tæt og fin punktur på pronotum og 1.—3. frie rygled, 

omtrent isodiametrisk netmasket eller kun meget svagt tvær- 

masket mikroskulptur på 5. frie rygled og yderst svage og 

utydelige skinnebensbørster. Sort eller brunsort, forkroppen 

lidet blank, pronotum og vingedækker ofte brunlige, føle- 

hornene sortbrune eller brune med lidt lysere rod, benene 

gullige. Følehornene ret slanke, 3. led lidt kortere end 2. led, 
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de ydre led ca. "/, bredere end lange. Pronotum ca. "/, bredere 

end langt. Vingedækkerne lidt bredere og længere end pro- 

notum, tæt og ret fint kornetpunkterede. Længde 2,5—2,8 mm. 

åg: Hoved og pronotum svagt, bredt indtrykt langs midten. 

6. frie rygleds bagrand bredt og meget fladt indhuet og yderst 

svagt, ofte utydeligt krenuleret, på hver side med et svagt, 

but fremspring og en kort længdekøl (fig. 184). 6. bugled fladt 

rundet. 

CC: 6. frie rygleds bagrand rundet afstudset, 6. bugled om- 

trent som hos g. Sædkapsel fig. 231. 

Udbredt og temmelig almindelig (J, Ø, B). Især ved svamp 
og ådsel og i fuglereder, undertiden vistnok også i pattedyrs 
boer og gange. 

71. A. nigricérnis Thoms. Nærstående til den foregå- 

ende, men let adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker samt ved mørkere farve og mørkere behåring. 

Sort, vingedækkerne undertiden sortbrune, følehornsroden 

næppe eller kun lidt lysere, benene brungule, lårene lidt 

mørkere. 3. følehornsled næppe kortere end 2. led, de ydre 

led omtrent "/, gang bredere end lange. Længde 2,5—2,8 mm. 

å: Hovedet i midten fladtrykt og svagt længdefuret. Pro- 

notum langs midten med et meget bredt, ret kraftigt læng- 

deindtryk. 6. frie rygleds bagrand bredt, fladt indbuet, hjør- 

nerne stumpvinklede (fig. 185). 6. bugleds bagrand fladt 

rundet. Penis fig. 208. p 

2: 6. frie rygleds bagrand i midten yderst svagt indbuet. 

6. bugled omtrent som hos 3. Sædkapsel fig. 232. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Ved træsaft, i kompost, 
i svamp, f. eks. Polyporus sulphureus, i gnavsmuld i Cossus- 
gange, undertiden også i fuglereder. 

72. A. harwoodi Williams. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker. Endvidere er bagkroppen oftest lidt mere tilspidset, 

benenes farve ofte ganske lidt lysere og penis afvigende for- 

met. Længde 2,3—2,6 mm. 
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åg og 2: 6. frie rygled og 6. bugled omtrent som hos den 

foregående. Penis fig. 209. Sædkapsel fig. 233. j 

Udbredt, men vistnok mindre hyppig end den foregående 
(J; Ø): T- fuglereder (bl. a; i -duesfåag, stærekasser' "og "usle 
reder) og stalde og i kompost. 

d. gruppe. 

Pronotum ca. ”/, gang bredere end langt, 

behåringen af type I, sidebørsterne i det højeste 

middelkraftige. 5. frie rygleds mikroskulptur be- 

stående af isodiametriske eller kun meget svagt 

tværbrede masker. 4. følehornsled tværbredt, de 

ydre led i det mindste omtrent dobbelt så brede 

som lange. Vingedækkernes bagrand ikke eller 

næppe indbuet indenfor baghjørnerne, behårin- 

gen overvejende skråt bagud- og udadrettet. 

Længde 1,8—2,7 mm. Z: 6. frie rygleds bagrand 

med 4 tænder. 

73. A. basicornis Muls. et Rey. Kendetegnet ved grup- 

pekaraktererne samt ringe størrelse og oversidens spredte punk- 

tur og spredte behåring, der på vingedækkernes indre del er 

stærkere udadrettet end sædvanligt. Lidet hvælvet. Sort eller 

brunsort, følehornene brune, deres rod og benene rødgule. 

3. følehornsled lidt kortere og slankere end 2. led. Pronotum 

spredt og yderst fint punkteret. Vingedækkerne lidt bredere 

og længere end pronotum, temmelig fint og ret spredt kornet- 

punkterede. 1.—-3. frie rygled ret fint og spredt punkterede. 

Længde 1,8—2,3 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos $ med en bred, let ud- 

randet midterflig og, adskilt fra denne ved en rundet udskæ- 

ring, en spids tand på hver side (fig. 186), hos 92 rundet 

afstudset. 6. bugleds bagrand hos $ rundet tilspidset, hos 9 

rundet afstudset. Sædkapsel fig. 234. 
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Meget sjælden (J, Ø). Draved skov; Boserup, Dyrehaven 
(i antal under bark og i trøsket ved af en væltet ellestamme, 
20/,), Stenholt vang (fåtallig under egebark med angreb af 
Scolytus intricatus Ratz.). April—juli, sept. I Sverige er den 
fundet talrigt i træsvamp på el og under løs bark af bøge- 
stammer, der lå nedfaldne i vandet ved en sumpbred. 

74. A. oblita Er. Kendetegnet ved gruppekaraktererne 

samt ringe størrelse og tæt punktur og behåring på pronotum 

og vingedækkerne. Sort eller brunsort, forkroppen lidet blank, 

vingedækkerne ofte brune eller gulbrune, følehornene sorte 

eller sortbrune, roden ofte brun eller gulbrun, benene gullige 

eller brungule. Følehornene kraftige, 3. led næppe kortere end 

2. led. Pronotum fint og tæt punkteret. Vingedækkerne kun 

meget lidt bredere og lidt længere end pronotum, punkturen 

tæt, kornet, kraftigere end pronotums. 1.—3. frie rygled fint 

og lidet tæt punkterede. Længde 1,8—2,3 mm. 

åg og 2: Omtrent som hos den foregående art, men midter- 

fligen på 6. frie rygled hos $ har i midten en indskæring, så 

at'den deles i 2 korte, butte tænder, og ydertænderne er 

længere (fig. 187). Sædkapsel fig. 235. 

Sjælden (J, Ø). Kollund skov, Folekobbel skov på Broager- 
land; Priorskov og Sundby Storskov, Skarresø, Bognæs, Dyre- 

haven, Holteegnen. På svamp, især træsvamp, såsom Poly- 
porus squamosus, sulphureus, dryadeus og giganteus, men 
også i paddehatte. Især i aug.—sept. 

[A. boletéphila Thoms. Tydeligt større og bredere end 

de to foregående, kendetegnet ved gruppekaraktererne samt 

farven, temmelig kraftig kornet punktur og kraftige følehorn. 

Sort eller brunsort, lidet blank, vingedækkerne brungule, ofte 

mørkere omkring scutellum og baghjørnerne, følehornene 

brunlige med lysere rod, benene gullige. 3. følehornsled ca. 

eller omtrent så langt som 2. led. Pronotum tæt og temmelig 

kraftigt kornet punkteret. Vingedækkerne noget bredere og 

lidt længere end pronotum, punkterede omtrent som dette. 

1.—3. frie rygled ret tæt og lidet fint kornetpunkterede. 

Længde 2,4—2,7 mm. 
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g og 29: 6. frie rygleds bagrand hos $ med 4 stumpe tænder 

ydertænderne længst, langs ydersiden skarpt opadbøjede (fig. 

188) (hos 2 afstudset, undertiden svagt indbuet i midten). 

6. bugled jævnt rundet hos begge køn. Sædkapsel fig. 236. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Skåne og i Hamburgegnen, 
kunne muligvis træffes også hos os. Den er taget i paddehatte 
og i træsvamp, f. eks. Daedalea gibbosa, Polyporus betulinus 
og P. sulphureus, i svampet bøgeved og undertiden også 
ved ådsel.] 

6. gruppe. 

Pronotums behåring af type I. 5. frie rygleds 

mikroskulptur tværmasket eller tværstribet. 

75. A. myrmecébia Kr. Kendetegnet ved gruppekarak- 

tererne, farven, ret ringe størrelse, svagt tenformet krop, 

meget korte sidebørster på pronotum, yderst fine og korte, 

meget utydelige skinnebensbørster og omtrent dobbelt så 

brede som lange ydre følehornsled. Sort eller brunsort, vinge- 

dækkerne ofte brune, følehornene brunlige, med kun meget 

lidt lysere rod, benene brungule. Hovedet betydeligt smallere 

end pronotum, følehornenes 3. led ca. eller omtrent så langt 

som 2. led. Pronotum ca. !/, gang bredere end langt, temme- 

lig fint og tæt kornetpunkteret. Vingedækkerne kun ganske 

lidt bredere og længere end pronotum, lidt kraftigere kornet- 

punkterede end dette, baghjørnerne ikke tydeligt indbuede 

indenfor baghjørnerne, behåringen bagud- og lidt skråt ud- 

adrettet. 1.—3. frie rygled fint og temmelig tæt punkterede. 

5. frie rygleds mikroskulptur tværmasket. Længde 2—2,5 mm. 

g og 2: 6. frie rygleds bagrand hos $ bredt og fladt, hos 2 

svagere, indbuet. 6. bugleds bagrand hos g tilspidset rundet, 

hos 29 bredere rundet. Penis fig. 210. Sædkapsel fig. 237. 

Fra 134. fungi, som arten har en vis overfladisk lighed 

med, adskilles den let bl. a. ved, at pronotums behåring er 

af type I, ikke type IL 

Almindelig (J, Ø, B). Den er en typisk art i grannåle- 
bunker; undertiden fundet hos Formica rufa og en enkelt 
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gang talrigt i en Vespa germanica-rede ("/,,). Især for- og 
efterår: 

76. A. coriåria Kr. Kendetegnet ved gruppekarakte- 

rerne, kraftig bygning, meget blank, fint og nedliggende 

behåret forkrop og ret kraftige følehorn med omtrent dobbelt 

så brede som lange ydre led. Sort eller brunsort, vingedæk- 

kerne brunlige, følehornenes rod noget lysere, benene brun- 

- gule. Hovedet tydeligt smallere end pronotum. Følehornenes 

3. led ca. så langt som 2. led, 4. led tværbredt. Pronotum ca. 

eller rigeligt 7/, gang bredere end langt, meget fint og lidet 

tæt punkteret. Vingedækkerne lidt bredere og lidt længere 

end pronotum, fint og tæt punkterede, bagranden ikke ind- 

buet indenfor baghjørnerne, behåringen overvejende bagud- 

og ganske lidt udadrettet. 1. og 2. frie rygled fint og temmelig 

tæt punkterede. Længde 2,2—2,5 mm. 

åg og 2: Pronotum hos g som regel langs midten med et 

bredt, ret fladt længdeindtryk (hos 2 oftest kun bagtil ind- 

trykt i midten). 6. frie rygleds bagrand hos uregelmæssigt, 

ofte utydeligt, kornet eller takket, i midten svagt stump- 

vinklet indskåret og på hver side med en kort tand (fig. 189), 

hos 2 afstudset; 6. bugled hos $ jævnt rundet, hos 9 rundet 

afstudset. Penis fig. 211. Sædkapsel fig. 238. 

Denne art har bredt sig hos os i nyere tid og er nu udbredt 
og vistnok temmelig almindelig (J, Ø). Den træffes under 
ret forskellige forhold, i eller på svamp (f. eks. på Polyporus 
fomentarius, P.squamosus og Hydrum septentrionale), i 
svampet ved, ved ådsel, i kompost, f. eks. i græsbunker, og 
pa stranden under tang. Maj—okt. 

71. A. nidicola Joh. Meget nærstående til den foregå- 

ende, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker. Vingedækkernes punktur er lidt mindre skarpt 

kornet og lidt mindre tæt. Længde 2—2,5 mm. 

åg og 2: Pronotum hos åZ uden udpræget længdeindtryk. 

Iøvrigt omtrent som den foregående. 6. frie rygleds bagrand 

hos 3 fig190. Penis fig: 212. Sædkapsel fig. 239. 

Victor Hansen: Rovbiller. IIf,  F/ 
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Udbredt (J, Ø). Bygholm; Orup ved Faxe, mange steder 
i Nordsjælland. I større fuglereder, f. eks. musvåge-, høge-, 
skade-, krage- og rågereder; antagelig vil arten kunne findes 
mange. steder i landet i sådanne reder; en enkelt "gang "til- 
fældigt i en plantemødding. Juli, okt.—nov. I England er 
arten også fundet i egernreder. 

[A. boleticola Sahlb. (suécica Bernh.). Nærstående til 

den følgende, men adskilt fra den ved de i oversigten (under 

nr. 40) anførte kendemærker og afvigende sekundære køns- 

mærker. Endvidere er forkroppens behåring mindre fin, 4. og 

5. følehornsled lidt slankere, 4. ikke, 5. næppe bredere end 

langt, vingedækkerne i forhold til pronotum betydeligt bre- 

dere og lidt længere, bagkroppens punktur mindre tæt og 

gennemsnitsstørrelsen lidt betydeligere. Længde 3—3,4 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand med 4 butte tænder, ydertæn- 

dernes yderkant ophøjet (omtrent som boletophila, fig. 188, 

men ydertænderne lidt kortere). 6. bugled lidt bredere rundet 

tilspidset end hos den følgende. 

2: Omtrent som den følgende, 6. bugleds bagrand dog lidt 

fladere rundet, midtpartiet omtrent lige afstudset. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Sydnorge og i Sverige så 
sydligt som Småland, kunne muligvis træffes også hos os. 
Den er fundet talrigt om efteråret i paddehatte, især Boletus 
edulis og B. scaber sammen med den følgende, A. pilicornis 
og AÅA. subtilis samt undertiden i svamp på birk og i honning- 
svamp (Armillaria mellea) på tørre aspetræer.] 

78. A. crassicé&rnis Fabr. (inoptåta Sharp) (fig. 247). 

Indenfor gruppen kendetegnet ved farven, manglende bronze- 

skær på hoved og pronotum, tydeligt tværbrede (omtrent 

1/, gang bredere end lange) ydre følehornsled, tydeligt tvær- 

bredt (ca. ?7/. —"/, gang bredere end langt) pronotum og køns- 

karaktererne. Sort eller brunsort, forkroppen ikke ret blank, 

vingedækkerne brunlige eller brungule, ofte utydeligt, ud- 

visket mørkere omkring scutellum og baghjørnerne, bagkrops- 

spidsen ofte brunlig, følehornene sorte eller sortbrune med 

lysere rod, benene rødgule. Hovedet noget smallere end pro- 
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notum, følehornenes 3.led oftest lidt længere end 2. led, 

Slet svagt, 5/led tydeligt stværbredt,.endeleddet ca: eller 

rigeligt så langt som 9. + 10. led. Pronotum fint og ret tæt 

punkteret, sidebørsterne temmelig lange. Vingedækkerne lidt 

Fig. 247. Atheta crassicornis g. x 20. 

bredere og lidt længere end pronotum, tæt og nogenlunde 

kraftigt kornetpunkterede, bagranden kun yderst svagt og 

utydeligt indbuet indenfor baghjørnerne, behåringen over- 

vejende bagud- og lidt udadrettet. 1.—3. frie rygled fint og 

ikke 'ret tæt punkterede. 5. frie rygleds mikroskulptur tæt 

tværstribet, med lidet udpræget tværmaskedannelse. Mellem- 

og bagskinnebenenes midterbørster ca. eller rigeligt så lange 

som skinnebensbredden. Længde 2,8—3,2 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand afstudset, fint karvet eller mange- 

kr" 
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takket, ydertakkerne noget kraftigere (fig. 191). 6. bugleds 

bagrand stærkt;rundet tilspidset: Penis se-fig. 213508 2153 

Præputialsækkens medianlameller er spidse og rager kun 

ganske lidt frem i ostialåbningen?). 

Q: 6. frie rygleds bagrand i midten yderst svagt indbuet. 

6. bugleds bagrand (fig. 192) bredt, ret fladt rundet, med 

fine, gule randhår. Sædkapsel fig. 240. 

Enhver mellemstor, sort svampe-Atheta med brunlige 

vingedækker og tydeligt tværbrede ydre følehornsled bør 

først undersøges med henblik på denne art og britanniae. 

En af vore almindeligste svampe-Athetaer (J, Ø, B). I 
paddehatte og træsvampe, hyppigst eftersommer og efterår. 
Undtagelsesvis i kompost. 

[A. påracrassicéornis Brundin. Yderst nærstående til 

den foregående, men for hannens vedkommende adskilt fra 

den ved, at apex på penis er mindre stærkt nedadbøjet, og at 

medianlamellerne rager langt frem af ostialåbningen og er 

anderledes formede, se fig. 214. Hunnen er ifølge Brundin 

ikke til at adskille fra crassicornis 2. Længde 2,8—3,2 mm. 

Arten er fundet i Sverige (sydpå indtil Stockholmegnen), 
Sydnorge og Østkarelen. Antagelig har den en nordlig udbre- 
delse, og dens forekomst hos os er ikke særlig sandsynlig, men 
kan dog ikke anses udelukket. Den lever som crassicornis. ] 

79. A. britånniae Bernh. et Scheerp. (fulvipénnis Muls. 

et Rey, repérta Sharp, fungicola Horion). Meget nærstående 

til crassicornis, men adskilt fra den ved kønskaraktererne. 

Vingedækkernes grundfarve normalt ret lyst brungul. Længde 

2,83—3,2 mm. 

Øg: 6. frie rygled og 6. bugled som hos crassicornis. Penis 

afvigende, idet medianlamellerne rager langt frem af ostial- 

åbningen ligesom hos paracrassicornis (men er helt ander- 

ledes formede end hos denne) se fig. 215. 

C: 6. frie rygled omtrent som hos crassicornis. 6. bugleds 

1) Se foran p. 140, note I. 
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bagrand med fine, gule randhår, i midten ret dybt indbuet- 

(fig. 193). 

Udbredt (J, Ø) og vistnok ikke sjældnere end crassicornis. 
Levevis som denne og ofte i selskab med den. 

SA føngicola. Thoms.. (nitidicéllis: Fairm. Lab., Job. ; 

ignobilis Sharp.). Nærstående til de tre foregående men 

adskilt fra dem ved den i oversigten (under nr. 35) angivne 

følehornsforskel og afvigende kønskarakterer. Endvidere er 

vingedækkerne gennemgående mørkere, brunsorte eller mørke- 

brune, følehornsroden som regel kun lidt lysere og benene 

oftest ganske lidt mørkere, brungule. Længde 2,8—3,2 mm. 

åg: 6. frie rygled omtrent som hos crassicornis, bagrandens 

karvning dog finere, meget svag og lidet tydelig, 6. bugled 

ganske lidt bredere tilspidset end hos crassicornis. Penis se 

fig. 216. Apex har nogle yderst små modhager (der kun er 

synlige ved meget stærk forstørrelse og ikke er medtaget på 

fig. 216) og medianlamellerne er ikke synlige udvendig fra. 

C: 6. frie rygled omtrent som hos crassicornis, 6. bugleds 

bagrand indbuet som hos fulvipennis, men randhårene på 

indbugtningens sider lidt kraftigere, længere, mørkere og 

meretætstillede. 

Babredt (J Ø) og antagelig ikke meget sjældnere end 
crassicornis. Levevis som denne og ofte i selskab med den. 

81. A. pilicbrnis Thoms. (gynåndrica Sharp). Nærstå- 

ende til de fire foregående arter men adskilt fra dem ved 

betydeligere størrelse, tydeligt mindre tæt punktur og mindre 

fin og mindre tæt behåring på pronotum og vingedækker og 

stærkere skråt udadrettet behåring på disses parti nær søm- 

men. Sort eller brunsort, vingedækkerne brunlige, bagkrops- 

spidsen, derunder den bageste halvdel af 5. frie rygled brun- 

rød, følehornene brunsorte eller brune med rødlig rod, benene 

rødgule. Følehornenes endeled lidt kortere end hos de fire 

foregående, ikke helt dobbelt så langt som bredt. 1.—3. frie 

rygled mindre tæt punkterede end hos de fire foregående. 

Længde 3,4—3,8 mm. 
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åg: 6. frie rygled (fig. 194) og 6. bugled omtrent som hos 

crassicornis, det førstes ydertakker dog mindre kraftige og 

det sidstes tilspidsning ganske lidt bredere. Penis fig. 217. 

C: 6. frie rygleds bagrand (fig. 195) bredt og ret fladt ind- 

buet med spidst tandformede yderhjørner, 6. bugleds bag- 

rand i midten tydeligt indbuet. Sædkapsel fig. 241. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). Især i svampe, f.eks. 
Boletus badius, men også under bark på trøskede træstubbe, 
ved træsaft og ådsel. Marts—okt., især om efteråret. 

[A. acutångula H.'K. Hanssen. Yderst nær beslægtet 

med den foregående, men for hannens vedkommende adskilt 

fra den ved, at 6. frie rygleds bagrand er tyndere, svagere 

kornet og med skarpere, ikke afrundede, ydertakker, under- 

tiden lignende pilicornis 2 stærkt, og at penis er afvigende 

formet (fig. 218); endvidere er panden ikke som hos pilicornis 

& fladtrykt, men ganske svagt hvælvet. Hunnen er ukendt. 

Arten er fundet i Osloegnen i svamp sammen med Å. 
pilicornis. Den synes at være meget sjælden.] 

82. A. xanthåpus Thoms. Indenfor gruppen ret let 

kendelig ved de i oversigten under nr. 26 anførte kendetegn. 

Sort, vingedækkerne lyst brungule med mørkt trekantet 

scutellarparti og mørkt parti omkring baghjørnerne, føle- 

hornene brunsorte eller brune med rødlig rod, benene rød- 

gule. Følehornenes 3. led ca. eller næsten så langt som 2. led, 

de ydre led omtrent ”/, gang bredere end lange. Pronotum 

ca. 7/, bredere end langt, fint og temmelig tæt punkteret, 

sidebørsterne temmelig lange. Vingedækkerne kun meget lidt 

bredere, og lidt længere end pronotum, lidt tættere og kraf- 

tigere punkterede end dette, bagranden kun yderst svagt og 

utydeligt indbuet indenfor baghjørnerne, behåringen nær 

sømmen ret stærkt skråt udad-, nær siderne mere bagud- 

rettet, et oftest ret tydeligt afgrænset lille parti skråt foran 

baghjørnerne med lige bagudrettet behåring. 1.—3. frie ryg- 

led fint og ikke ret tæt punkterede. Mellemskinnebenenes 
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midterbørste lidt længere end, bagskinnebenenes ca. så lang 

som skinnebensbredden. Længde 2,8—3,4 mm. 

å og 2: 6. frie rygleds bagrand hos 3 afstudset, tydeligt 

mangetakket med lidt krafti- 

gere ydertænder (fig. 196) (hos LN 

2 afstudset, meget svagt indbuet Se 

i midten). 6. bugleds bagrand 

hos $ jævnt rundet (hos 2 bre- 

dere og fladere rundet, i midten 

med en yderst svagt antydet 

smal indbugtning).  Sædkapsel 

fig. 242. 

Udbredt, men ikke alminde- 
ENB): ”T svamp, . især 

paddehatte. April—maj og navn- 
lig om efteråret. 

83. A. triångulum Kr. (fig. 

248). Nærstående til den fore- 

gående, men let kendelig fra den 

ved ensfarvet sorte eller brun- 

sorte følehorn, mørkere ben og 

bredere krop, navnlig vingedæk- 

ker. Sort, ret blank, vingedæk- er 

kerne brungule med sort trekan- Fig. 248. Er PEN SSENSES 

tet scutellarparti og sorte sider, SE lå 

benene brungule med mørkere lår. 

Pronotum ca. ”/, bredere end langt, vingedækkerne tydeligt 

bredere og noget længere end pronotum. Længde 3,3—3,6 mm. 

&g og 9: Omtrent som den foregående. | 

Denne art har bredt sig hos os i nyere tid og er nu udbredt 
og ret almindelig (J, Ø, B). Den antoges tidligere at være 
en strandart, men forekommer nu også inde i landet under 
ret forskelligartede forhold, på træsvamp, f. eks. Polyporus 
fomentarius, ved udsvedende træsaft, i kompost og gammel 
halm og på stranden under tang; en enkelt gang i et græv- 
lingebo. Febr.—nov. Tilsvarende ændring i udbredelse og leve- 
vis har også fundet sted f. eks. i Tyskland. 



264 

84. A. ebenina Muls. et Rey. Bortset fra hannens sekun- 

dære kønsmærker en lidet udpræget art, kendetegnet ved 

farven, lidet bred, ret ligebred krop og det i oversigten (under 

nr. 34) anførte. Sort, ret blank, vingedækkerne sortbrune, 

følehornene sortbrune med lidt lysere rod, benene brungule. 

Hovedet kun lidt smallere end pronotum, følehornenes 3. led 

ca. eller rigeligt så langt som 2. led, de ydre led ca.-/, bredere 

end lange, endeleddet næppe så langt som 9. + 10. led. 

Pronotum”/,—"/, bredere end Jangty fint og hide æt 

punkteret, sidebørsterne middelkraftige. Vingedækkerne lidt 

bredere og lidt længere end pronotum, ret tæt og lidet fint 

kornetpunkterede, bagranden næppe eller yderst svagt ind- 

buet indenfor baghjørnerne. Mellemskinnebenenes midter- 

børste rigeligt, bagskinnebenenes næppe så lang som skinne- 

bensbredden. Længde 2,8—3,2 mm. 

dåd: 6 frie rygleds bagrand tyk, ret stærkt "indbuet-v hele 

sin bredde, i midterpartiet med 4—6 små, butte takker 

(fig. 197). 6. bugleds bagrand jævnt, ret bredt rundet. 

CO: 6. frie rygleds bagrand bredt og svagt indbuet. 6. bug- 

leds bagrand rundet afstudset. 

Yderst sjælden (J, Ø). Fiskerhuset ved Århus (3 stkr. 
under planterester på en skrænt med talrige musegange, i 
selskab bl. a. med Catops- og Choleva-arter, 1?-29/,); Fruens 
Bøge ved Odense, juni, Præstevangen ved Hillerød (under 
kvas, april). Arten er vistnok overalt meget sjælden. 

85. A. castanéptera Mann. (fig. 249). Kendetegnet ved 

farven, ret slank krop, ret blank forkrop uden bronzeskær, 

lidet kraftige følehorn med kun svagt tværbrede ydre led og 

langt, slankt endeled, der er betydeligt længere end 9. + 10. 

led (omtrent som forholdet 9—7), og ret spredt punktur på 

1.—3. frie rygled. Sort eller brunsort, vingedækkerne brun- 

gule, omkring scutellum og baghjørnerne mørkere, følehor- 

nene sorte eller brune, deres rod og benene rødgule. Føle- 

hornenes 3. led oftest lidt længere end 2. led, 4. led lidt læn- 

gere end bredt. Pronotum ca..”/, bredere end langt, fint-og 

temmelig tæt kornetpunkteret, sidebørsterne temmelig lange. 
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Vingedækkerne noget bredere og lidt længere end pronotum, 

kraftigere kornetpunkterede end disse, bagranden indenfor 

baghjørnerne meget svagt indbuet, behåringen bagud- og, 

navnlig indadtil, noget skråt udadrettet. Mellemskinnebene- 

Fig. 249. Atheta castanoptera gg. x 16. 

nes midterbørste betydeligt længere end, bagskinnebenenes 

ca. så lang som skinnebensbredden. Længde 3,6—4,2 mm. 

å: 6. frie rygleds bagrand afstudset eller ganske svagt 

indbuet, tydeligt mangetakket, de to ydertakker længere og 

kraftigere (fig. 198). 6. bugleds bagrand rundet og lidt til- 

spidset. Penis på undersiden med en fremstående tap, fig. 219. 

Denne tap gør hannen let kendelig fra alle de nærstående 

arter (jfr. nedenfor p. 294 om en noget lignende dannelse hos 

104. marcida, fig. 273). 
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Q: 6. frie rygleds og 6. bugleds bagrand rundet afstudset, 

i midten ofte yderst svagt indbuet. Sædkapsel forlænget i et 

langt, tyndt, uregelmæssigt slynget rør, fig. 243. 

Enhver større, sort svampe-Atheta med brungule vinge- 

dækker og lidet kraftige følehorn med kun svagt tværbrede 

ydre led og langt endeled bør først undersøges med henblik 

på denne art. 

En af vore almindeligste svampe-Athetaer (J, Ø, B). Såvel 
i paddehatte som i træsvamp f. eks. Polyporus squamosus, 
fomentarius, sulphureus og betulinus; undertiden også under 
planterester. Forår og især efterår. 

86. A. incé&gnita Sharp. Denne og de 3 følgende arter 

er kendetegnede ved, at hoved, pronotum og undertiden også 

vingedækkerne har et ganske svagt bronzeskær, der dog ofte 

kun er tydeligt, når dyret er helt rent og betragtes i en 

bestemt retning. Iøvrigt nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved lidt bredere krop, lidt mindre blank for- 

krop som følge af lidt kraftigere mikroskulptur, lidt kortere 

følehornsendeled, der kun er ganske lidt længere end 9. —+ 

10. led, lidt stærkere tværbredt pronotum, lidt bredere og lidt 

kraftigere punkterede vingedækker og afvigende kønsmærker. 

Længde 3,8—4,5 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand lige afstudset eller yderst svagt 

indbuet, ikke eller næppe karvet, hjørnerne stumpvinklede, 

ikke tandformet fremstående. 6. bugleds bagrand rundet og 

lidt tilspidset. Penis fig. 220. 

C: 6. frie rygleds bagrand rundet afstudset, ikke eller 

næppe indbuet i midten, 6. bugleds bagrand bredt og fladt 

rundet, i midten svagt og smalt, men tydeligt indbuet. 

Sædkapslen af lignende type som fig. 243. 

Udbredt (J, Ø) og vistnok ikke særlig sjælden. Den er en 
typisk art i grannålebunker. Maj—aug. 

87. A. aquåtica Thoms. Meget nærstående til de to fore- 

gående, men adskilt fra dem ved afvigende kønsmærker samt 

ved, at vingedækkernes behåring nær sømmen er lidt stærkere 
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skråt udadrettet og på et lille parti skråt foran baghjørnet 

lige bagud- eller endog lidt indadrettet, så at behåringens ret- 

ning som helhed virker mere uensartet og minder om behårin- 

gen hos 107. atramentaria (fig. 96, p. 137). Fra castanoptera 

adskiller arten sig yderligere ved forkroppens svage bronze- 

skær og lidt kortere følehornsendeled. Længde 3,6—4,2 mm. 

gg: Bagranden af 6. frie rygled (fig. 199) og af 6. bugled 

omtrent som hos castanoptera &. Penis lille, uden tap på 

undersiden. 

CQ: 6. frie rygleds bagrand afstudset, i midten svagt, men 

tydeligt indbuet. 6. bugleds bagrand rundet afstudset, ikke 

eller næppe indbuet i midten. Sædkapslen af lignende type 

som fig. 243. 

Meget sjælden (J). Gravenshoved (2 stkr. i fugtigt løv, 
101550); Horsens (1 stk. i kompost i en have, "/,, 27). I Nord- 
tyskland er arten fundet på skovbund i svampe og ved udfly- 
dende birkesaft, i England -bl. a. på Polyporus squamosus. 

88. A. pértyi Heer. Yderst nærstående til den foregå- 

ende, men adskilt fra den ved de i oversigten (under nr. 30) 

anførte kendetegn. Endvidere er gennemsnitsstørrelsen rin- 

gere, 5. følehornsled næppe eller kun lidt (hos aquatica of- 

test betydeligt) længere end 4.led og mikroskulpturen på 

5. frie rygled vistnok som regel lidt kraftigere og lidt mindre 

tæt. Vingedækkernes grundfarve er oftest ret lyst gulbrun. 

Længde 3—3,8 mm. 

åg og 2 omtrent som hos den foregående. 

Yderst sjælden (J). Folekobbel ved Skeldebro på Broager- 
land (1 stk. i paddehatte på en bøgestub, ””/, 48). I Hamburg- 
egnen er den bl.a. fundet i Boletus bovinus og Lactarius 
piperatus samt på Polyporus giganteus og P. squamosus. 

89. A. aquåtilis Thoms. Nærstående til de 4 foregå- 

ende, men bredere og kraftigere bygget, med større hoved og 

lidt kortere vingedækker. Sort eller brunsort, forkroppen lidet 

blank, med meget svagt bronzeskær, vingedækkerne brune, 

følehornene sortbrune eller brune, deres rod og benene rød- 



268 

gule. Følehornene kraftige, 3. led oftest tydeligt længere end 

2. led, de ydre led kun meget svagt tværbrede, endeleddet 

forholdsvis kort, næppe så langt som 9. + 10. led. Pronotum 

ca. ?”/.- bredere end langt, ret fint og lidet tæt kornet punk- 

teret. Vingedækkerne lidt bredere end pronotum, lidt tættere 

og kraftigere kornetpunkterede end dette, bagranden lidt 

stærkere indbuet indenfor baghjørnerne end hos de fore- 

gående, behåringen overvejende bagud- og lidt udadrettet, 

lidet uensartet. 1.—3. frie rygled fint og spredt punkterede. 

Længde 4—4,5 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand svagt, bredt indbuet eller om- 

trent lige afstudset, mere eller mindre tydeligt mangetakket, 

ydertakkerne ikke meget kraftigere (fig. 200). 6. bugleds 

bagrand rundet tilspidset. Penis fig. 221. 

Q: 6. frie rygleds bagrand tydeligt, bredt indbuet, 6. bug- 

leds bagrand rundet afstudset, i midten yderst svagt eller 

næppe indbuet, randhårene ret korte og kraftige, mørke. 

Sædkapslen af lignende type som fig. 243. 

Sjælden (J). Endrupholm, Bygholm, Varnabækken ved 
Århus, Ørn sø, Borre sø, Svejbæk, Ravnkilde ved Ræbild, 

Vang i Vendsyssel. I fugtigt løv og mos ved kildevæld og bække 
og i fugtigt opskyl på søbredder. April, juli—okt. 

90. A. hypnérum Kiesw. En let kendelig art, karakte- 

riseret ved meget blank overside med meget svag mikro- 

skulptur, følehornenes bygning (jfr. oversigten under nr. 24), 

lidet tværbredt pronotum, 5. frie rygleds tætte tværliniede 

mikroskulptur uden maskepræg, meget fine, korte skinnebens- 

børster og langt 1. bagfodsled. Sort, vingedækkerne rød- 

brune med mørkere scutellarparti, følehornene sorte eller 

brune med lysere rod, benene rødgule. Hovedet betydeligt 

smallere end pronotum. Følehornenes 3. led ca. eller rigeligt 

så langt som 2. led. Pronotum fint, ikke ret tæt punkteret, 

sidebørsterne ikke ret lange. Vingedækkerne lidt bredere og 

længere end pronotum, lidt tættere og mindre fint punkterede, 

bagranden kun meget svagt indbuet indenfor baghjørnerne, 

behåringen udadtil omtrent bagud-, indadtil bagud- og lidt 
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skråt udadrettet. 1.—3. frie rygled fint og lidet tæt punk- 

terede. Længde 4—4,5 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand afstudset, næppe indbuet. 

6. bugleds bagrand hos 3 rundet tilspidset, hos 2 bredt og 

fladt rundet, i midten næppe indbuet. Sædkapslen af lig- 

nende type som fig. 243. 

Erlbredt men temmeélis sjælden (J, Ø, By): "BI, 'åa" Tundet 
mange steder i Sydjylland, Ålborgegnen; mange steder i 
Nordsjælland; Hammeren. På fugtig skov- og mosebund i 
meget fugtigt løv og mos. April—nov., især for- og efterår. 

; ST) 
<R 

Fig. 250. Atheta graminicoia $. Xx 14. 

91. A. graminicola Grav. (fig. 250). Kendetegnet ved 

blank overside med kun svag mikroskulptur, mørk farve, 
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slanke, mod spidsen næppe fortykkede følehorn, der har 4., 

5. og oftest også 6. led længere end brede, de ydre led rigeligt 

(3) eller ca. (9) så lange som brede og endeleddet i det højeste 

så langt som 9. + 10.led, og de ret brede vingedækkers 

behåring, der har retning som hos 87. aquatica (p. 266). 

Sort, følehornene sorte eller brune, ofte med lidt lysere rod, 

benene brungule med lidt mørkere lår; sjældent er vingedæk- 

kerne brunlige og ben og følehornsrod da ofte noget lysere. 

Hovedet: betydeligt smallere 'end vpronotum. Dette ear 

bredere end langt, fint og lidet tæt punkteret, sidebørsterne 

middelkraftige. Vingedækkerne noget bredere og længere end 

pronotum, ret tæt, hos $ kraftigt, hos 2 ret fint kornetpunk- 

terede, bagranden næppe indbuet indenfor baghjørnerne. 

1.—3. frie rygled fint og lidet tæt punkterede. Skinnebens- 

børsterne meget fine, ca. eller omtrent så lange som skinne- 

bensbredden. Længde 4—4,5 mm. 

Øg: 6. frie rygled med ret kraftig tværmasket mikroskulptur 

og en del kraftige korn, bagranden afstudset, ret kraftigt 

mangetakket. 6. bugleds bagrand tilspidset, den smalle spids 

svagt indbuet (fig. 201). 

2: 6. frie rygled med fin, tværliniet mikroskulptur og færre 

og svagere korn, bagranden afstudset. 6. bugleds bagrand 

fladt rundet eller rundet afstudset, i midten undertiden yderst 

svagt indbuet. Sædkapslen (fig. 244) af lignende type som 

fig. 243. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig åben eller skovklædt bund. 

92. A. angusticéllis Thoms. (fig. 251). Kendetegnet ved 

ringe størrelse, ret slank krop, kraftigt mikrochagrineret, 

lidet blank forkrop, mørke, mod spidsen tydeligt fortykkede 

følehorn, kun meget svagt tværbredt pronotum, der kun er 

meget lidt bredere end hovedet, forholdsvis lange vingedæk- 

ker og yderst fine, korte, meget utydelige skinnebensbørster. 

Sort, vingedækkerne ofte lidt lysere, følehornene sorte eller 

brunsorte, roden næppe lysere, benene brungule, lårene ofte 

lidt mørkere. Følehornenes 3.led ca. så langt som 2. led, 
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de ydre led tydeligt tværbrede, stærkest hos 2, endeleddet 

ca. så langt som 9. + 10. led. Pronotum tæt og meget fint 

kornetpunkteret, sidebørsterne middelkraftige. Vingedæk- 

kerne betydeligt bredere og længere end pronotum, lidt tæt- 

tere og kraftigere kornetpunk- 

terede end dette. Bagkroppen 

lidet bred, 1.—3. frie rygled 

spredt og meget fint punk- 

terede. 5. frie rygleds mikro- 

skulptur ret åbent tværmasket. 

Længde 2,2—2,8 mm. 

g og 29: 6. frie rygleds bag- 

rand afstudset, hos & ofte 

yderst svagt indbuet i midten, 

6. bugleds bagrand hos g run- 

det tilspidset, hos 2 bredt, 

fladt, ofte ganske svagt stump- 

vinklet rundet. 

Meget sjældent er følehor- 

nenes endeled hos g stærkt for- 

længet, omtrent så langt som 

8.—10. led tilsammen. Denne 

form; ravilla Thoms., kan ik- 

ke anses artsforskellig fra au- 

gusticollis. Fig. 251. Atheta angusticollis 

Almindelig (J, Ø). Under SA 
løv og mos, ved svamp, træ- 
saft og henrådnende plantedele; hyppigt i musereder; også i 
muldvarpegange. Formen ravilla er meget sjælden og forelig- 
ger kun i ganske enkelte eksemplarer fra Thorsager, Køben- 
havn (i en Lycoperdon) og Frederiksværk (i svamp på elm). 

2:underslægtsgruppe. 
(Underslægterne 13—17). 

Bagkroppen temmelig ligebred og kun bagtil 

kort, afsluttende tilspidset. 1.—4. frie rygled ved 
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roden tydeligt tværfurede. Pronotums behåring 

ikke af type I, i modsat fald (13. Pachnida) 1.— 

3. frie rygled kraftigt og tæt punkterede. Tindin- 

gerne i hvert fald bagtil kantede (undtagen hos 

13. Pachnida). 

Rodtværfuren på 4. frie rygled, der karakte- 

riserer gruppen, er et uskarpt kendetegn, idet det, 

omend oftest i svagere grad, forefindes også hos 

nogle arter udenfor gruppen især i underslæg- 

terne '1.,:Philhygra (terminalisim: fb) 08 DONE 

crodota (44. corvina og 45. sødermani). De 

enkelte slægter er dog godt karakteriserede også 

ved andre kendetegn, der er fremhævet i beskri- 

velserne: 

13. underslægt Påchnida.Muls. et Rey: 

Kroppen temmelig fladtrykt, hoved og prono- 

tum matte med kraftigt netmasket mikroskulp- 

tur. Hovedet omtrent så bredt som pronotum, 

øjnene, set fra siden, kortere end tindingerne, 

disse ukantede. Følehornene ret korte, mod 

spidsen fortykkede, 3. led lidt kortere end 2. led, 

de ydre led ca. dobbelt så. brede som. lange: 

Pronotums behåring af type I, sidebørsterne 

meget korte. Vingedækkerne ret kraftigt kornet- 

punkterede, deres bagrand tydeligt indbuet inden- 

for baghjørnerne, behåringen overvejende bag- 

udrettet. 1.—3. frie rygled kraftigt og tæt punk- 

terede, 5.led ikke længere end 4. led. Mellem- 

skinnebenenes midterbørste kortere end skinne- 



273 

bensbredden, 1. bagfodsled ikke længere end 

2 led. 

Let kendelig fra de andre underslægter ved 

bagkroppens fortil kraftige og tætte punktur og 

4 tværfurede rygled i for- 

bindelse med ukantede 

tindinger og mat hoved 

og pronotum samt dettes 

hårtype. 

SSSAF nisélla Er. (fig: 252). 

Sort, følehorn og ben brunlige, 

de førstes rod, knæene og fød- 

derne lysere. Hovedet tværbredt, 

omtrent så bredt som prono- 

tum, tydeligt, men fladt punk- 

teret. Pronotum kun lidt brede- 

re end langt, bagud tydeligt til- 

smalnet, meget utydeligt punk- 

teret; langs midten med et fladt, 

me deles ja d dar Fig. 252. Atheta nigella g. 
dækkerne kun lidt bredere end ses 

og, målt fra scutellarspidsen, ca. 

så lange som pronotum. Bagkroppens mikroskulptur net- 

masket. Længde 2—2,5 mm. 

Øg og 2: 5. frie rygled kraftigt (hos 92 svagt) kornet, 6. frie 

rygleds bagrand med 4 korte tænder (fig. 262 p. 287). 6. bug- 

leds bagrand jævnt rundet (hos 2 i midten svagt indbuet). 

Sædkapsel fig. 274, p. 291). 

Om adskillelsen fra Alianta incana se nedenfor p. 335. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). På fugtig bund, i 
bladskederne af Dunhammer (Typha), Tagrør (Phragmites) 
og andre vandplanter; ofte i opskyl. Især for- og efterår. 

Victor Hansen: Rovbiller. III, 18 
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14. underslægt Enaléådroma Thoms. 

Forkroppen med tydelig, netmasket mikro- 

skulptur. Hovedet betydeligt smallere end prono- 

tum, øjnene, set fra siden, omtrent så lange som 

tindingerne, disse kantede, i hvert fald bagtil. Fø- 

lehornene mod spidsen tydeligt udvidede, 3. led 

ca. så langt som 2. led, de ydre led omtrent dob- 

belt så brede som lange. Pronotums behåring 

af type V, sidebørsterne temmelig korte. Vinge- 

dækkernes bagrand stærkt indbuet indenfor bag- 

hjørnerne. Bagkroppen fint og spredt punkteret, 

5. led kortere end 4. led. Mellemskinnebenenes 

midterbørste meget fin og 

utydelig, kun ca. halvt 

så lang som skinnebens- 

bredden, ikke ragende 

ud over randbehåringen. 

1. bagfodsled betydeligt 

længere: end. 2,ed, 

Let kendelig fra de 

andre underslægter ved 

bagkroppens 4 tværfure- 

de rygled i forbindelse 

med pronotums hårtype, 

vingedækkebagrandens 

stærke indbugtning og 

det lange 1. bagfodsled. 

94. A. hepåtica Er... (fig. 

253). En ret stor og kraftigt 
Fig. 253. Atheta hepatica g. 

X 14. bygget, let kendelig art. Sort 



275 

eller brunsort, vingedækkerne brunrøde, ofte med mørkere 

rod, bagkropsspidsen og rygleddenes bagrande ofte lysere, 

følehornene brunlige, benene rødgule. Forkroppens punktur 

varierende i styrke. Pronotum”ca. ”/, bredere end langt, 

bagud kun svagt tilsmalnet, på ryggen som regel med 4 fine, 

i en aflang firkant stillede gruber, der hver bærer en meget 

fin, opstående børste. Vingedækkerne noget bredere og, målt 

fra scutellarspidsen, noget længere end pronotum, behåringen 

skråt udad- og bagudrettet, hos $% dog på et længdeparti 

nær sømmen bagud eller endog lidt indadrettet. Bagkrop- 

pens mikroskulptur tværmasket, punkturen fin og spredt, 

bagtil meget spredt. Længde 4—5 mm. 

å: Hvert vingedække langs sømmen med en, bagtil ret 

skarp længdefold, jfr. endvidere ovenfor om behåringen. 

5. frie rygled midt foran bagranden med en hesteskoformet 

knude. 6. bugleds bagrand rundet tilspidset (hos 2 i midten 

ret stærkt indbuet). 

Var. exaråta Sharp er noget mindre, på forkroppen no- 

get finere mikrochagrineret og punkteret og ofte noget lysere 

farvet. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På skovbund, 
oftest taget ved ketsning, men også fundet under løv og kvas, 
under løs bark, ved træsaft, i musegange og undtagelsesvis i 
hestegødning og i et grævlingebo. I udlandet er den under- 
tiden fundet hos myrer, især Lasius fuliginosus. Især i maj 
og juni. 

15. underslægt Plataråea Thoms. 

Hovedet betydeligt smallere end pronotum, 

tindingerne bagtil kantede. Pronotums behåring 

af type III, sidebørsterne temmelig lange. Vinge- 

dækkernes bagrand kun yderst svagt indbuet 

indenfor baghjørnerne, behåringen overvejende 

bagudrettet. Pronotums og vingedækkernes over- 

flade, foruden den normale punktur, med enkelte 

18% 
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lidt større punkter, der bærer en opstående 

mørk børste; af disse punkter står som regel 4 i 

en firkant midt på pronotums ryg. 5. frie rygled 

ikke længere, oftest kortere end 4. led. Mellem- 

skinnebenenes midterbørste kort, ikke længere 

end skinnebensbredden, 1. bagfodsled ikke læn- 

ere end"2 led. 

Underslægten er let kendelig ved bagkroppens 

4 tværfurede rygled i forbindelse med prono- 

tums hårtype, det korte 1. bagfodsled og (for de 

danske arter) kroppens lyse farve. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum ca.:”/, brédere end langt. Pronotum…og 

vingedækker spredt punkterede og behårede. 

Øjnene, set fra siden, kun lidt kortere end tin- 

ln eh 1 ELO SS BER SER EEAN SINGER 95: brunnea: 

Pronotum kun ca. ”/, bredere end langt. Prono- 

tum og vingedækker tættere punkterede og 

behårede. Øjnene, set fra siden, betydeligt kor- 

tere hd Kandingen SU PUANNRER Ja 96. misgrifrors 

95, A. brunnea' Fabr. (fig. 254). Kroppen rét bred, noget 

fladtrykt, forkroppen ret blank, med netmasket mikroskulp- 

tur, bagkroppen blank, med tværmasket mikroskulptur. 

Rødgul, hovedet samt 4. og 5. frie rygled og ofte roden af de 

forreste rygled mørkere, følehornene mod spidsen brune eller 

sortbrune, pronotum mere rødligt end de brungule vinge- 

dækker. Følehornene længere hos $ end hos 2, 3.led som 

regel lidt længere end 2. led, de ydre led hos Z næppe, hos 2 

noget tværbrede, endeleddet ikke, eller undertiden lidt læn- 

gere end 9. + 10. led, længere hos Z end hos 2. Pronotum 

med rundede sider og afrundede baghjørner. Vingedækkerne 

noget bredere og, målt fra scutellarspidsen lidt længere end 
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pronotum. Bagkroppen temmelig kraftigt, fortil ret tæt,. på 

4. frie rygled mindre tæt, på 5.led meget spredt punkteret. 

Længde 4—5 mm. 

Øg: 5. frie rygled midt foran baågranden med en lille, blank 

knude, 6. leds bagrand med 4 korte, butte tænder, af hvilke 

Fig. 254. Atheta brunnea g. x 13. 

de 2 midterste undertiden er utydelige eller forsvundne. 

6. bugleds bagrand jævnt rundet (hos 2 afstudset eller endog 

yderst svagt indbuet i midten). Jfr. endvidere om følehornene 

overfor. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B), dog vistnok sjældnere i 
det nordlige: Jylland.… Oftest "ved. ketsning, især. på åben, 
græsklædt skovbund, men også ved sigtning af løv, mos og 
kvas; en enkelt gang fundet i en grævlingegang. Maj—okt. 

96. A. nigrifrons Er. (mélanocéphala Fauv., Joh.). Meget 

nærstående til den foregående, men adskilt fra den ved de i 
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oversigten nævnte kendemærker. Endvidere er kroppen noget 

smallere, forkroppen mindre blank på grund af lidt kraftigere 

mikroskulptur, vingedækkerne og bagkroppen oftest noget 

mørkere, hovedet mindre tværbredt, bagkroppens punktur 

lidt tættere og finere og hannens 3. og 6. frie rygled uden 

knude og randtænder. Følehornenes: 2. og 3. led ofte ca: 

lige lange. Den fremad rettede del af pronotums behåring i 

midtlinien er omtrent af samme længde som (hos A. brun- 

nea derimod kortere end) den bagud rettede del. Længde 

3,5—4,5 mm. 

gg: 6. bugleds bagrand jævnt rundet (hos 2 afstudset eller 

lidt indbuet i midten). Følehornsforskellen omtrent som hos 

A. brunnea, de ydre led dog hos begge køn oftest ganske lidt 

stærkere tværbrede. 

Temmelig sjælden (J, Ø, B). Tørning; Næstved, Boserup 
(ketset i antal under hasselbuske om formiddagen midt i maj), 
Dragør (i antal under bark på gamle frugttræer i gangene af 
barkbillerne Scolytus rugulosus Ratz. og mali Bechst.), adskil- 
lige steder i Nordsjælland (f. eks. Dyrehaven, Luknam, Rude- 
skov, Gribskov), Egholm skov i Hornsherred, Rørvig; Sose 

(Bornholm). Oftest ved ketsning på skovbund men også 
under kvasbunker og i hule træer. Maj—aug. 

16. underslægt Besséåbia Thoms. 

Forkroppen med netmasket mikroskulptur, 

lidet blank, bagkroppen blank, på 5. frie rygled 

med tværliniet, tværmasket eller fiskeskælsagtig 

mikroskulptur. Hovedet i hvert fald lidt smal- 

lere end pronotum, øjnene, set fra siden, mindst 

ca. så lange som tindingerne, disse kantede bag- 

til. De ydre følehornsled tværbrede. Pronotums 

behåring af type III eller (97. occulta) type II, 

sidebørsterne lange. Vingedækkernes bagrand 

ikke indbuet indenfor baghjørnerne, behåringen 

i hvert fald delvis skråt udadrettet. 5. frie rygled 
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i reglen længere end 4. led, 6.led hos & bagtil 

på hver side med en længdeliste. Mellemskinne- 

benenes midterbørste meget længere end skinne- 

bensbredden, 1. bagfodsled ikke længere end 

led. 

Arterne har sort eller overvejende sort krop 

og ensfarvet sorte eller brunsorte følehorn. Han- 

nerne er ved hjælp af de sekundære kønsmærker 

(fig. 2535—258) lette at adskille såvel indbyrdes 

som fra vore andre Atheta-arter. 

Oversigt over arterne. 

igFronotums behåring af type IT ...11... SV ccdlta: 

Fronotums-'behåring  af-fype TILLID EIN DER, FA 

Fig. 255 

Fig. 256 

F1g.257 

Fig. 258 

Fig. 235—258. Atheta (underslægt Bessobia) dg. 6. frie rygled. 

2. 6. frie rygleds bagrand i midten dybt vinkelformet 

indskåret, dets overflade med knuder eller 

meukelolder (fig. 256.08258). se LER ME 3. 
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6. frie rygleds bagrand i det højeste ganske svagt 

Må 45 ET al SS tt sas ER GE DERS ERE RER Å. 

3. 6. frie rygleds overflade med en tværrække af 4 

længdefolder, og på hver side med en lang 

lænedeliste (HE P5S) SELE 99. monticola J. 

6. frie rygleds overflade med en tværrække af 4 

knuder, og på hver side bagtil med en kort liste 

"£ i TIBET 5) ARNRRREREN EST SEERE EET SKEER SEERE 100. excéllenssg. 

4. 6. frie rygleds siderande kraftigt kantede, dets bag- 

rand i midten med 2 tætstillede, meget små 

takker SOS SS SÆL SK RD EG 98. fungivora I. 

6. frie rygleds siderande ikke kantede, dets bag- 

rand uden. takker 3 midten ae 5 Sr faar SER D: 

5. "Pronotum kun ca. ”/, bredere end langt. Vinge- 

dækkernes største” længde ca. "/,- "større end 

pronctums..bredde 1210230 Køle 98 .fungivora 2. 

Pronotum mindst ca. ”/, bredere end langt. Vinge- 

dækkernes største længde højst ca. "/, større 

end -pronotuins. Bredde 3 5 Aj nen EL Er 6. 

6. 5. frie rygleds mikroskulptur overvejende tvær- 

liniet, linierne overvejende omtrent rette, kun 

hist og her indbyrdes forbundne . 99. monticola 92. 

5. frie rygleds mikroskulptur tværmasket eller 

fiskeskælagtig, linierne overvejende buede, hist 

og her ofte dannende bølgelinier .. 100. excéllens 2. 

97. A. occtulta Er. (fig. 259)" Let kendelig fra "de 30 

gende ved pronotums behåring. Sort, vingedækkerne ofte 

lidt lysere, benene brune eller brungule. Hovedet lidt smal- 

lere end pronotum. Følehornenes 3. led ca. så langt som eller 

lidt kortere end 2. led, de ydre led ca. !/, gang bredere end 

lange. Pronotum ca. !/,—"/, bredere end langt, bagud svagt 

tilsmalnet, fint og spredt kornetpunkteret. Vingedækkerne 

lidt bredere og betydeligt længere end pronotum, spredt og 

yderst fint kornetpunkterede, behåringen indadtil mere skråt 

udad, udadtil mere bagudrettet, skråt foran baghjørnerne 
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med antydning af en hvirvel. Bagkroppen spredt, bagtil 

meget spredt punkteret. Længde 3—3,5 mm. 

åg: Hovedet med et bredt, fladt indtryk i midten. Prono- 

tum med et bredt, fladt længdeindtryk i midten. 6. frie rygled 

Fie: 259: Athetavocculta, $.-X'18: 

med bredt, svagt indbuet, fint kantet bagrand og afrundede 

baghjørner, der fortsætter fremefter i en kraftig længdekant 

(fig. 255). 

Q: 6. frie rygleds og 6. bugleds bagrand i midten svagt 

indbuet. 

Sjælden (J, Ø). Af findesteder kan anføres: Haderslev, 
Esbjerg, Horsensegnen, Grenå; Svendborg, Tåsinge, Prior- 

skov, Ledreborg, Dyrehaven, Store Dyrehave, Strødam. I 

svamp og kompost, ved gødning og ådsel. Febr.—juni, sept. 
—dec. 
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98. A. fungivora Thoms. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved pronotums afvigende behåring. End- 

videre er pronotum i forhold til vingedækkerne lidt mindre 

og bagud oftest lidt stærkere tilsmalnet, størrelsen lidt rin- 

gere og de sekundære kønsmærker afvigende. Længde 2,5— 

3 mm. 

&: Hovedets indtryk kraftigere end hos den foregående. 

Pronotums indtryk omtrent som hos denne. 6. frie rygled 

med afstudset, ikke eller næppe indbuet, næppe kantet bag- 

rand, der i midten har to tætstillede, meget små takker, over- 

fladen i midten med et bredt længdeindtryk, hjørner og side- 

kant omtrent som hos den foregående (fig. 257). 

C: 6. frie rygleds og 6. bugleds bagrand fladt rundet, ikke 

indbuet. 

Sjælden (J, Ø). Af findesteder kan anføres: Estrup skov, 
Horsensegnen, Ålborg; Nykøbing, Sorø, Lejre (i antal i padde- 
hatte, i stokkens friske svampekød, 78/,,), Bognæs, Charlot- 
tenlund, Dyrehaven, Bøllemosen, Hillerød. I paddehatte (bl. a. 

Clitocybe geotropa) og henrådnende plantedele og ved ådsel. 
Aug.—Okt. 

99. A. monticola Thoms. Nærstående til de to fore- 

gående, men adskilt fra dem ved lidt kortere, mod spidsen 

lidt stærkere udvidede følehorn med lidt stærkere tværbrede 

ydre led, lidt stærkere tværbredt pronotum og lidt kortere 

vingedækker med lidt mere ensartet bagud og lidt udadrettet 

behåring, fra 97. occulta yderligere ved pronotums afvigende 

behåring. Hannen er let kendelig såvel fra de to foregående 

som fra den følgende ved 6. frie rygleds karakterer. Længde 

3—3,5 mm. 

åg: Hovedet med et bredt, fladt indtryk i midten. Prono- 

tum med et bredt, dybere eller fladere længdeindtryk i mid- 

ten. 6. frie rygled med dybt vinkelformet indskåret bagrand, 

dets overflade på hver side med en fremadrettet, indadbuet 

længdeliste og mellem disse med en tværrække af 4, under- 

tiden svage længdefolder (fig. 258). 

Q: 6. frie rygleds bagrand svagt, undertiden utydeligt ind- 
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buet i midten, 6. bugleds bagrand fladt rundet, ikke indbuet.: 

Sædkapsel fig. 275, p.-291. 

Temmelig sjælden (J, Ø). Af findesteder kan nævnes: 
Kjeldstrup, Horsens, Rårup, Marselisborg skov, Rye; Ryde, 
Vordingborg, Faxe, Charlottenlund, Dyrehaven (enkelte år 
ret almindelig), Fursøparken, Hillerød. I gødning, ved svamp 
og ådsel og i frisk savsmuld; også fundet i musegange. Maj— 
okt. 

100. A. excéllens Kr. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved gennemgående lidt ringere 

størrelse og for hannens vedkommende let kendelig ved 

6. frie rygleds karakterer. Hunnen er vanskeligere at ådskille 

fra den foregående arts hun, men afviger fra den, foruden ved 

det i oversigten anførte skelnemærke, ved den ringere stør- 

relse og gennemgående lidt kortere følehorn med lidt stærkere 

tværbrede ydre led. Længde. 2,5—3 mm. 

å: Hoved og pronotum omtrent som hos den foregående. 

6. frie rygled med dybt vinkelformet indskåret bagrand, dets 

overflade med en tværrække af 4 knuder og på hver side med 

en liste, der begynder ved den yderste knude og bagud følger 

det rundede baghjørne (fig. 256). 

2: Omtrent som hos den foregående. 

Meget sjælden (J, Ø). Esbjerg Strandskov (2 IJ sigtet af 
en høbunke); Dyrehaven (enkeltvis — kun Øg — dels i frisk 
savsmuld ved træstubbe, dels under hjorteådsel sammen med 
mange AÅA. monticola), Hillerød (2 Z& under fugleådsel sam- 
men med AÅA. monticola), Højsandet ved Rørvig (1 $ sigtet af 
paddehatte). I Norge taget i antal i udlagt hønsegødning. 

Juli—sept. 

17. underslægt Paranopléta Brundin. 
(Anopléta auct.). 

Kroppen temmelig fladtrykt. Hovedet påfal- 

dende stort, ikke eller kun meget lidt smallere 

end pronotum. Øjnene, set fra siden lidt kortere 

end tindingerne, disse tydeligt kantede bagtil. 
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Følehornene ret korte, mod spidsen tydeligt for- 

tykkede, de ydre led tydeligt tværbrede. Prono- 

tums behåring (hos vor art) af type IV, sidebør- 

sterne tydelige, middellange. Vingedækkernes 

bagrand ikke indbuet indenfor baghjørnerne, 

behåringen skråt udad- og hbagudrettet, mod 

siderne mére bagudrettet. 5. frie rygled ikke 

væsentligt længere end 4. led. Benene ret korte, 

skinnebensbørsterne (hos vor art) utydelige, 

meget fine og korte, 1. bagfodsled ikke væsent- 

jet længere end”2 ed: 

101. "P. inkåbilis Kr: (fig. 260). Let kordeks rense 

store hoved og oversidens meget fine og spredte punktur og 

yderst spredte behåring. Oversiden med tydelig, netmasket 

Fig. 260. Atheta inhabilis. Forkrop. 

mikroskulptur og noget fedtagtig glans. Sort, vingedæk- 

kerne undertiden lidt lysere, følehornene brunsorte eller 

brune, deres rod og benene brunrøde. Hovedet ca. eller om- 

trent så bredt som pronotum, lidt udvidet bag øjnene. 

Følehornene meget korte, kraftige, 3. led ganske lidt kortere 
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end 2. led, ved roden stærkt tilsmalnet, de følgende led tvær- 

brede, de ydre ca. dobbelt så brede som lange, endeleddet 

kort. Pronotum omtrent ”/, bredere end langt, bagud svagt 

tilsmalnet. Vingedækkerne kun meéget lidt bredere end og, 

målt fra scutellarspidsen, lidt længere end pronotum. Bag- 

kroppen parallelsidet eller fremefter svagt tilsmalnet. Længde 

2—2,0 mm. 

Ø: 5. og 6. frie rygled bagtil: med nogle tværrækker af 

småkorn, 6. leds bagrand i midten afstudset på hver side med 

en yderst svag indbugtning, der udvendig begrænses af et 

meget kort fremspring (fig. 261, p. 287). 

OQ:Sædkapsel fig. 276, p: 291. 

Yderst sjælden. Hidtil kun fundet i Esbjerg Nørreskov 
under fyrrebark med barkbilleangreb, aug.—okt. I udlandet 
er den bl. a. fundet under bark af en stående, brandskadet, 
tør birk med gamle Scolytus-angreb og under bark af gran 
og fyr, tildels i brandskadet skov. 

Jxunderslægtsgruppe. 

(Underslægterne 18—23). 

Bagkroppen bagud — mere eller mindre tyde- 

ligt — langt tilsmalnet (se f. eks. fig. 299, p. 318). 

1.—3. (hos Actophylla kun 1. og 2.) frie rygled 

tværfurede ved roden. 

Bagkroppens lange tilspidsning, der karakte- 

misererssruppen, er et uskarpt kendetegn, der 

hos nogle arter, især i underslægterne Dimetrota 

og Datomicra, kun er svagt eller meget svagt 

udpræget. I oversigten over underslægterne er 

derfor 20.—24. underslægt (Chaetida, Badura, 

Pachyatheta, Actophylla og Rhagocneme) ud- 

skilt ved hjælp af andre kendemærker. Af de 

øvrige underslægter er 18. Dimetrota og 149. 
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Datomicra bl. a. karakteriserede ved, at prono- 

tums behåring er af type I, og 25. Acrotona ved 

pronotums stærkt ombøjede sidestykker og oftest 

ved pronotums korte og bagkroppens lange side- 

børster. 

18. underslægt Dimetråta Muls. et Rey 

(sensu Brundin). 

Tindingerne fuldstændigt kantede, hos 110. 

ischnocera og 112. nigripes dog kun kantede bag- 

til. Følehornenes 3. led, undtagen. hos: 109,—111: 

setigera, ischnocera og cauta, mindst ca. så langt 

som 2. led. Pronotums ombøjede sidestykker 

synlige fra siden, dets siderande fortil stærkere 

krummede nedad mod forhjørnerne (jfr. fig. 102, 
p- 146), behåringen af type I. Vingedækkernes 

bagrand, undtagen hos 112. nigripes, ikke eller 

kun ganske svagt indbuet indenfor baghjørnerne. 

Bagkroppens punktur bagtil spredt. Krops- og 

skinnebensbørster, undtagen hos 105. intermedia 

og 106. hercynica, kraftigt udviklede. 1. bagfods- 

led ikke længere end 2. led. 

Undersøgelse af parringsorganerne er ikke 

strengt nødvendig til bestemmelse af de danske 

arter, men for flere af arterne frembyder disse 

organer let iagttagelige kendetegn. De sekundære 

kønsmærker på 6. frie rygled og 6. bugled giver 

i flere tilfælde sikre bestemmelseskendemærker. 

I overensstemmelse med Brundin er 59. cada- 
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verina henført til Atheta s. str. (foran p. 245), 
medens 106. hercynica, 110. ischnocera og 111. 

cauta er henført til Dimetrota, den førstnævnte 

kr NH Philhygra; ude to - sidstnævnte fra 21. 

Badura. 

Oversigt over arterne. 

1. Vingedækkernes bagrand indenfor baghjørnerne 

ret stærkt indbuet. Tindingerne kun kantede 

bagtil. Kroppen helt sort. Længde 2,2—2,5 mm. 

6. frie rygleds bagrand hos 3 og 2 se fig. 267 og 

as DE TAS RR SERRA SERENE RENNER 1 SURE SERGE 112. nigripes. 

Vingedækkernes bagrand indenfor baghjørnerne 

uke eller kun meget svagt indbuet. ….……. 5 vd 

2. 5. frie rygleds mikroskulptur netmasket, maskerne 

Fig. 261. in habilis å fig.265, atramentariae 

fig. 262. nigella Fig. 766. laevena d 

Nahe 
14.263. prer, : 

| 

Fig. 263. picipennis & '2Z: 267. nigripes (4 

SC 2 264. cinnamoptera udg 2 268 nigripes 9 

Fig. 261—268. Atheta. 6. frie rygled. 

kun svagt tværbrede (omtrent som fig. 157, p. 

211). Længde 1,5—1,8 mm. 3. følehornsled bety- 

HERE kortere end-2, led 434360 2 reed its. catuta, 

5. frie rygleds mikroskulptur tværbølgeliniet eller 
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bestående af stærkt tværbrede masker (jfr. fig. 

161, ZVIY 4 2 505 MO 13 EEN REESE RENEEGER 3 

3. Tindingerne kun kantede bagtil. Længde 1,6—1,8 

mm. 3. følehornsled betydeligt kortere end 2. led 

110!:1schnocera 

Tindingerne fuldstændigt kantede. Længde over 

2 mm, undtagen hos A. setigera. 3. følehorns- 

Fig. 269. Atheta hercynica. Hoved. 

led ikke betydeligt kortere end 2. led, undtagen 

hos AA. UDE ISAR RENE SENERE Å. 

4. Hovedet (fig. 269) tydeligt udvidet bag øjnene, 

disse ret små, set fra siden betydeligt kortere 

end tindingerne. Skinnebensbørsterne ret svage, 

mellem- og bagskinnebenenes forreste børste 

meget fin, ikke væsentligt længere end skinne- 

bensbredden. Kroppen sort eller brunsort. 3. fø- 

lehornsled længere end 2. led, de ydre led ikke 

eller kun svagt tværbrede. Længde 3—3,5 mm 

106. hercynica. 

Hovedet ikke udvidet bag øjnene, disse store eller 

ret store, set fra siden ikke væsentligt kortere 

end tindingerne. Skinnebensbørsterne, undtagen 

hos 105. intermedia, kraftigere, mellem- og bag- 

skinnebenenes forreste børste betydeligt læn- 

gere end skinnebensbreddens SEER ENSRPE od. 

>. Bagskinnebensbørsterne meget fine, ikke længere 
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end skinnebensbredden. Vingedækkernes behå- 

ring overvejende bagudrettet. 3. følehornsled 

længere end 2. led, 4. led lidt længere end bredt, 

de ydre led ikke eller kun -ganske svagt tvær- 

brede, med omtrent parallelle sider. Vingedæk- 

kerne gulbrune. Bagkroppen fortil tæt punkte- 

me Lænsde 2,8—5-2 mm 132 105. intermédia. 

Bagskinnebensbørsterne kraftige, betydeligt læn- 

gere end skinnebensbredden. Vingedækkernes 

behåring i hvert fald delvis skråt udadrettet 6. 

Vingedækkerne påfaldende lange, målt fra scutel- 

larspidsen ca. ”/, længere end pronotum (fig. 284) 

Følehornsroden gullig, 3. led længere end 2. led. 

Bagkroppen fortil meget spredt, bagtil yderst 

Fede punkteret. SE Uld sene 10£-mårcida: 

Vingedækkerne ikke eller kun lidt længere end 

pronotum. Følehornsroden sort eller sortbrun, i 

modsat fald bagkroppen tættere punkteret... fr 

Vingedækkerne med en tydelig hårhvirvel (fig. 96, 

p. 137). Forkroppen med tydelig, mørk bron- 

zeglans. Følehornene ensfarvet sorte, lårene 

sortbrune eller brune. Bagkroppen fortil spredt, 

bagtil meget spredt punkteret .. 107. åtramentåria. 

Vingedækkerne uden tydelig hårhvirvel....... 8. 

De ydre følehornsled i det højeste svagt tværbrede. 

Bagkroppen fortil temmelig tæt punkteret .... 9. 

De ydre følehornsled mindst ca. "/, gang bredere 

end lange. Bagkroppen fortil mindre tæt punk- 

DN RK BRENT sen de 20; 

Vingedækkerne betydeligt bredere end og, målt fra 

scutellarspidsen, lidt længere end pronotum. Bag- 

kroppen bagud kun noget tilsmalnet. Længde 

SEES LADEDE PER, 102 / pidipennis. 

Vingedækkerne kun lidt bredere end og, målt fra 

scutellarspidsen, ca. så lange som pronotum. 

Bagkroppen bagud ret stærkt tilsmalnet. Læng- 

HE SE 8 TE ERE IET M TOR om Kamper 

Victor Hansen; Rovbiller. III, 19 
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10. Forkroppen med svagt bronzeskær. Længde 2,2— 

SÆDE 1 DT 51 SOREN SER SEEREN PER EEN STEEL] RET 108. laevåna. 

Forkroppen uden bronzeskær. Længde 1,8—2,3 

LEDE 7 HERRE SSYOSE ERE SEERE POPE SNF SE EET ERE DE 5 2 TEL 49 109. setigera. 

1: sruppe: 

Tindingerne fuldstændigt kantede. 3. følehorns- 

led, undtagen hos A. setigera, mindst ca. så langt 

ie: 
Cs OT 

cinnamoptera 
sa 270. 9, 271, 

picipennis BEL ;des 

Jigq.273. 
nm are da 

Fig. 270—273. Atheta (underslægt Dimetrota) åg. Penisspidsen 

(fig. 273: hele Penis), set fra siden. (fig. 270—272 efter Brundin). 

som 2. led. Vingedækkernes bagrand indenfor 

baghjørnerne ikke eller kun svagt indbuet. 5. frie 

rygleds mikroskulptur tværbølgeliniet eller be- 

stående af stærkt tværbrede masker. Længde 

1,8—3,7 mm. 

102. A. picipénnis Mann. Kendetegnet ved mørk farve 

og svagt bronzeskær på hoved og pronotum, slanke følehorn 

med kun svagt tværbrede ydre led, store øjne, der, set fra 

siden, er noget længere end tindingerne, temmelig lange og 

brede vingedækker med overvejende skråt bagud- og udad- 
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rettet behåring, fortil temmelig tæt punkteret bagkrop og 

temmelig kraftige krops- og skinnebensbørster. Sort, forkrop- 

EF 
f'4.274 ni - fiq.276. Inhabilis 

gella 

J4- 275. mon itco/a 

Ad Fig. 278. Cinnamoptera 
9) 

VE 19.219. marcida 

G. 2TT. SR 

Fig. 283. 
fi4.280. inter- 3 //4.282.atramen tæria nigripes 

media ba. 231.h ercynica 

Fig. 274—283. Atheta 9. Sædkapsel. (fig, 278 efter Brundin). 

pen lidet blank, hoved og pronotum med svagt bronzeskær, 

vingedækkerne brune eller brunsorte, ofte mørkere mod scu- 

tellum og baghjørnerne, følehornsroden ofte lidt lysere, benene 

brungule, lårene ofte lidt mørkere. 3. følehornsled ca. eller 

19" 
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rigeligt så langt som 2. led. Pronotum ret fladt, ca. 7/, bredere 

end langt, bagud svagt tilsmalnet i næsten rette linier, tem- 

melig tæt kornetpunkteret. Vingedækkerne meget tæt kor- 

netpunkterede. Mellemskinnebenenes midterbørste ca. "/, så 

lang som skinnebenet. Længde 2,5—3,4 mm. 

Ø: 6. frie rygleds bagrand fladt stumpvinklet indskåret 

med skarpe, ofte svagt tandformede yderhjørner, på hver 

side af midtlinien ofte ganske svagt udbuet (fig. 263). 6. bug- 

leds bagrand ret smalt rundet. Penis fig. 270. 

CQ: 6. frie rygleds bagrand afstudset, undertiden ganske 

svagt indbuet i midten. 6. bugleds bagrand bredt og fladt 

rundet. Sædkapsel fig. 277. 

Hidtil kun fundet i Tisvilde hegn, i stærkt henrådnende 
paddehatte, sept. Den angives også at leve i henrådnende 
plantestoffer. 

[A. picipennoides H.K. Hanssen. -Yderst nærstående 

til den foregående, men af noget mørkere farve og med noget 

kraftigere punktur og børsteklædning. Endvidere er hos gg 

6. frie rygleds bagrand omtrent lige og smallere afstudset og 

yderhjørnerne rundede og hos 2 ligeledes smallere afstudset. 

På penis er apex meget kortere og ikke krummet (fig. 271): 

Arten er fundet så sydligt i Sverige som i Småland, og dens 
forekomst hos os er ikke udelukket.] 

103. A. cinnamoptera Thoms. Nærstående til 101. pici- 

pennis, men ret let adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker. Endvidere er farven gennemgående lidt lysere, 

følehornsroden som regel rødlig eller brunrød, benene ens- 

farvet rødgule eller brungule, pronotum lidt stærkere hvælvet 

og med lidt stærkere rundede sider, vingedækkernes behåring, 

især indadtil, lidt mindre stærkt udadrettet, børsteklædningen 

lidt kraftigere og 6. frie rygleds mikroskulptur tættere og 

mere regelmæssigt tværbølgeliniet, med mindre maskeantyd- 

ning. Længde 2,3—2,8 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos 3 ganske svagt indbuet, 



293 

yderhjørnerne retvinklede (fig. 264), iøvrigt som hos A. pici- 

pennis:: Penis; og sædkapsel afvigende, se… fig. 272 og 1278. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø). Draved skov, En- 

drupholm, Silkeborg; Sundby Storskov, Næstved, Svenstrup 
ved Borup st., Ledreborg, Dyrehaven, Hillerød, Frederiks- 
værk, Tisvilde. På skovbund, i gødning, f. eks. hestegødning, 
og i svamp og henrådnende plantedele. Maj—aug. 

bor AA mårcida Er: (fig.-284), Let kendelig ved slanke 

følehorn med 3. led længere end 2. led, lidt længere end bredt 

Eg: 284. Atheta marcida-92,;X17. 

4.led og kun svagt tværbrede ydre led, lys følehornsrod og 

lyse ben, lange, i forhold til pronotum meget store vinge- 

dækker, hvis behåring indadtil er stærkt udadrettet, men 
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langs siderne bagudrettet, meget spredt punkteret bagkrop, 

kraftige kropsbørster og temmelig kraftige skinnebensbørster. 

Sort, forkroppen ofte med meget svagt bronzeskær, vinge- 

dækkerne brunlige eller gulbrune, følehornsroden og benene 

gullige. Øjnene store, fremspringende, set fra siden ca. så 

lange som tindingerne. Pronotum rigeligt !/, bredere end 

langt, som regel betydeligt tilsmalnet bagud, ligesom vinge- 

dækkerne ret tæt kornetpunkteret. Bagkroppen bagud noget 

tilsmalnet, 6. frie rygleds mikroskulptur tværbølgeliniet med 

tydelig tværmaskedannelse. Mellemskinnebenenes midterbør- 

ste omtrent "/, så lang som skinnebenet. Længde 2,7—3,7 mm. 

gg og 2: 3. og 4. følehornsled hos $% noget sammentrykte, 

betydeligt bredere end hos 9. 6. frie rygleds bagrand hos &g 

smalt (hos 2 meget bredere) afstudset. Penis på undersiden 

med en lang, fremstående. tap, fig: 273 (jfr. 85. castanoptera 

p. 265): Sædkapsel- fig. 279: 

Temmelig almindelig (J, Ø). På skovbund i svampe om 
efteråret (sept.—nov.). 

105. A. intermédia Thoms. Let kendelig ved de i over- 

sigten nævnte kendemærker samt ved tæt punktur, meget 

store, fremstående øjne, som, set fra siden, er betydeligt læn- 

gere end tindingerne, og ret kraftige, men mod spidsen kun 

svagt fortykkede, forholdsvis tætleddede følehorn. Sort, for- 

kroppen temmelig mat, bagkroppen blank, pronotum under- 

tiden sortbrunt, vingedækkerne gulbrune, følehornene sort- 

brune, ofte med lysere rod, benene rødgule. Pronotum ca. ”/, 

bredere end langt, bagud svagt tilsmalnet, fint og tæt kornet- 

punkteret. Vingedækkerne noget bredere end og, målt fra 

scutellarspidsen, ca. så lange som pronotum, fint og meget 

tæt kornetpunkterede. Bagkroppen bagud ret stærkt til- 

smalnet, fint, fortil tæt, bagud mere spredt punkteret. 6. frie 

rygleds mikroskulptur tværbølgeliniet med tydelig tvær- 

maskedannelse. Kropsbørsterne lidet kraftige. Mellemskinne- 

benenes midterbørste kun lidt længere end skinnebensbred- 

den. Længde 2,8—3,4 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn bagud til- 
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smalnet, med smalt afstudset bagrand. 6. bugleds bagrand 

hos $ rundet tilspidset, hos 2 bredt rundet afstudset. Sæd- 

kapsel fig. 280. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø). Af findesteder kan 
anføres: Esbjerg, Ørnsø, Ålborg; Redsle skov, Dyrehaven, 
Hillerød, Frederiksværk, Højsandet ved Rørvig. Især på 
skovbund, ved gødning, f. eks. hjortegødning, rådne svampe 
og under fugtigt løv. I Skandinavien bl. a. fundet i grannåle- 
bunker (i antal) og ved svampen Polyporus sulphureus. 

106. A. hercynica Renkonen, Brundin (islåndica Joh., 

auct. ex parte). Let kendelig ved de i oversigten nævnte 

kendemærker. Sort eller sortbrun, noget blank, følehornene 

rødbrune til sortbrune, benene gulbrune med mørkere lår. 

Pronotum forholdsvis stort, ca. eller rigeligt »/, bredere end 

langt, oftest bredest omkring midten, med rundede sider, 

meget fint og ret tæt kornetpunkteret. Vingedækkerne meget 

lidt eller næppe bredere end pronotum, varierende i længde, 

fint og tæt kornetpunkterede, behåringen overvejende bagud 

og kun meget lidt udadrettet. Bagkroppen bagud svagt til- 

smalnet, fint, fortil lidet tæt, bagud spredt punkteret. 6. frie 

rygleds mikroskulptur overvejende tæt tværmasket. Krops- 

børsterne ikke ret kraftige. Mellem- og bagskinnebenenes 

midterbørster ikke ret lange, men dog betydeligt længere end 

skinnebensbredden. Længde 3—3,5 mm. 

gå og 2: Hovedet hos lidt fladere end hos 9. Pronotum i 

midten hos 3 med et mere eller mindre bredt, fladt længde- 

indtryk, hos 2 bagtil med en lille midtgrube og derfra frem- 

efter svagt furet. 6. frie rygleds bagrand hos & næsten lige 

afstudset, med en smal hudsøm, hos 2 afrundet. 6. bugleds 

bagrand hos Z smalt, hos 29 bredt rundet. Sædkapsel fig. 281. 

Meget sjælden (J, Ø). Bygholm, Skørping; Dyrehaven, 
Hillerødegnen (Salpetermosen, Pølemosen, Rågårds vænge). 
På fugtig skov- og mosebund under løv og mos. April—juni. 

De danske eksemplarer er alle hunner, og kan kun med 
sandsynlighed henføres til A. hercynica, idet denne art kun 
for hannens vedkommende kan kendes sikkert fra den anta- 
geligt arktisk-subarktiske art A. islandica Kr. (Brundin). 
Muligvis forplanter arten sig hos os partenogenetisk. 
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107. A. atramentåria Gyll. Let kendelig ved de i over- 

sigten nævnte kendemærker, navnlig vingedækkernes hår- 

hvirvel, d.v.s. en lille plet midt på hvert vingedække lidt 

foran bagranden, hvor hårene, i modsætning til den omgivende 

behåring, er rettet bagud og indad (fig. 96, p. 137), og yder- 

ligere kendetegnet ved mod spidsen tydeligt fortykkede føle- 

horn med lige langt 2. og 3. led og tydeligt, højst ca. "/, gang 

bredere end lange ydre led, bagud kun svagt tilsmalnet bag- 

krop og kraftig børsteklædning. Sort, forkroppen ikke ret 

blank, med tydeligt, mørkt bronzeskær, bagkroppen blank, 

vingedækkerne oftest med brunligt midtparti, benene sort- 

brune eller brune med lysere knæ og fødder. Pronotum ca. 

1/,-/, bredere end langt, bagud kun meget svagt tilsmalnet, 

fint og ikke ret tæt kornetpunkteret. Vingedækkerne noget 

bredere og, målt fra scutellarspidsen, lidt længere end prono- 

tum, lidt tættere og kraftigere kornetpunkterede. 6. frie ryg- 

leds mikroskulptur udpræget tværbølgeliniet. Midterbørsten 

på mellemskinnebenene ca. 7/, så lang som skinnebenet, på 

bagskinnebenene lidt kortere. Længde 2,3—3,3 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand i midten med en indbugtning, 

mellem denne og de kort tandformede vyderhjørner svagt 

udbuet (fig. 265). 6. bugleds bagrand rundet tilspidset. 

Q: 6. frie rygleds bagrand i midten indbuet, yderhjørnerne 

afrundede. 6. bugleds bagrand bredt rundet. Sædkapslen for- 

længet i et langt, tyndt, uregelmæssigt slynget rør (fig. 282). 

Almindelig (J, Ø, B). I gødning, ved ådsel og i henråd- 
nende planter og opskyl. Især for- og efterår. 

108. A. laevåna Muls. et Rey. Nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved ringere størrelse, mod spidsen 

stærkere fortykkede følehorn med lidt stærkere tværbrede 

ydre led, lidt mindre stærkt tværbredt pronotum, omtrent 

ensartet skråt udad- og bagudrettet vingedækkebehåring, 

lysere ben og lidt længere skinnebensbørster, af hvilke mel- 

lemskinnebenets midterbørste er ca. !/, så lang som skinne- 

benet. Sort, forkroppen ikke ret blank, med svagt bronzeskær, 

bagkroppen blank, vingedækkerne oftest brunlige, følehorns- 
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roden ofte noget lysere, benene brungule. Pronotums punktur 

gennemgående lidt kraftigere end hos den foregående. Længde 

2,2—2,6 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand med 3 indbugtninger, af hvilke 

den midterste. :er: bredest… og med: 4..småtænder ' (fig. 166). 

6. bugleds bagrand rundet tilspidset. 

Q: 6. frie rygleds bagrand i midten tydeligt, på hver side 

svagere indbuet. 6. bugleds bagrand bredt rundet afstudset. 

ikke sjælden (J,'Ø).- Levevis. som den foregående. 

109. A. setigera Sharp. Nærstående til A. laevana, men 

mindre end denne og alle de andre foregående arter i under- 

slægten. Iøvrigt adskilt fra A.laevana ved, at forkroppen 

mangler bronzeskær og gennemgående er lidt kraftigere 

punkteret, at følehornene er lidt kraftigere, med lidt stærkere 

tværbrede ydre led, og åt kønsmærkerne er afvigende. 3. fø- 

lehornsled ofte lidt kortere end 2. led. Længde 1,8—2,3 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand afstudset, i midten ofte ganske 

svagt indbuet, uden tænder, yderhjørnerne smalt eller næppe 

afrundede. 6. bugleds bagrand jævnt rundet. 

QC: 6. frie rygleds bagrand afstudset, i midten ofte svagt 

indbuet, yderhjørnerne bredt afrundede. 6. bugleds bagrand 

bredt rundet afstudset. 

Om adskillelse fra de to følgende arter se nedenfor under 

disse. 

Temmelig sjælden (J, Ø). Af findesteder kan anføres: Dra- 
ved skov, Haderslevegnen, Novrup enge (i opskyl), Marselis- 
borg skov, Silkeborg Vesterskov (på tør, let skimlet menneske- 
gødning); Holmdrup mose ved Svendborg, Dyrehaven (i 
hjortegødning). I gødning og kompost. April—juni, aug.— 
sept. 

2. gruppe. 

3. følehornsled betydeligt kortere end 2. led. 

Vingedækkernes bagrand ikke eller næppe ind- 

buet indenfor baghjørnerne. Børsteklædningen 

meget kraftig. Størrelsen ringe, 1,5—1,8 mm. 
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110. A. ischnåcera Thoms. Nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved, at størrelsen er ringere, 

kroppen lidt mere tenformet og lidt stærkere hvælvet, føle- 

hornene lidt slankere, med kortere 3. led, tindingerne kun 

kantede bagtil og børsteklædningen længere. Blankt sort, 

benene gulbrune, lårene ofte lidt mørkere. Pronotum ca. ”/, 

bredere end langt, siderne oftest ret stærkt rundede. Vinge- 

dækkerne forholdsvis lidt kortere og bagkroppen bagud lidt 

stærkere tilsmalnet end hos A. setigera. Mellemskinnebenenes 

midterbørste ca. halvt så lang som skinnebenet, bagskinne- 

benenes kun lidt kortere. Længde 1,6—1,8 mm. 

gg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn i midten 

mere eller mindre indbuet. 6. bugleds bagrand hos & ret 

smalt rundet, hos 92 i midten dybt indbuet. 

Udbredt og vistnok temmelig almindelig. Af findesteder 
kan nævnes: Estrup skov, Fanø, Esbjerg, Nørholm, Endrup- 
holm, Horsensegnen; Dyrehaven. I gødning, f. eks. hjorte- 
gødning, og kompost. Maj—okt. 

111. A. cauta Er. (pårvula Ganglb., Munster, Joh., nec 

Mann.). Adskilt fra alle de foregående arter ved 5. frie rygleds 

mikroskulptur, der består af kun svagt tværbrede masker, 

og let kendelig herved og ved gruppekaraktererne. Ligner 

iøvrigt den foregående, men afviger fra denne ved, at tin- 

dingerne er fuldstændigt kantede, følehornene lidt slankere 

med lidt mindre stærkt tværbrede ydre led og vingedækkernes 

behåring lidt mere bagudrettet. Længde 1,5—1,8 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn afstudset. 

6. bugleds bagrand hos $ ret smalt rundet, hos 9 i midten 

dybt indbuet. 

Udbredt og vistnok ret almindelig (J, Ø, B). Af findeste- 
der kan nævnes: Vejrs, Horsens- og Århusegnen; Sydfyn, 
Sundby Storskov, Møen, Dyrehaven, Hillerød. Levevis som 
den foregående. 

Denne og de to foregående arter adskilles fra 133. parvula 
Mann. i underslægt Acrotona (nedenfor p. 326), foruden ved 
underslægtskaraktererne, bl. a. ved at vingedækkernes bag- 

rand ikke er tydeligt indbuet indenfor baghjørnerne, og at 
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bagskinnebenene er meget slankere, ÅA. setigera og ischnocéra 
yderligere ved tværbølgeliniet mikroskulptur på 5. frie rygled. 

3. gruppe. 

Tindingerne kun kantede bagtil. Vingedækker- 

nes bagrand ret stærkt indbuet indenfor bag- 

hjørnerne. Bagkroppen bagud kun svagt tilsmal- 
net. 5. frie rygleds mikroskulptur tværmasket, 

maskerne kun ca. dobbelt så brede som lange. 

Børsteklædningen kraftig. Prosternum i midten 

kølformet ophøjet. 

112. A. nigripes Kr. Let kendelig ved gruppekarakte- 

rerne og de sekundære kønsmærker hos begge køn. Sort, 

noget blank, benene brunsorte eller brunlige med lysere knæ 

og fødder. Hovedet ret lille. Følehornene temmelig kraftige, 

mod spidsen tydeligt fortykkede, 3. led ca. eller rigeligt så 

langt som 2. led, de ydre led ca. ”/, gang bredere end lange. 

Pronotum ca. "/, bredere end langt, ret stærkt hvælvet, lidet 

fint og lidet tæt kornetpunkteret. Vingedækkerne tydeligt 

bredere end og, målt fra scutellarspidsen, ca. så lange som 

pronotum, ret tæt og kraftigt kornetpunkterede, behåringen 

indadtil ret stærkt skråt udadrettet, udadtil mere bagudrettet. 

Bagkroppen bred, fortil ikke ret tæt, bagud mere spredt 

punkteret. Bagskinnebenene påfaldende brede, bagfødderne 

kraftige. Mellemskinnebenenes midterbørste omtrent "/, så 

lang som skinnebenet. Længde 2,2—2,5 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand i midten afstudset, på hver side 

med en dyb, rund indskæring, der udadtil begrænses af en 

lang, fin, krum tand (fig. 267). 

2: 6.frie rygleds bagrand bredt afstudset eller svagt indbuet, 

på hver side med en kort tand (fig. 268). Sædkapsel fig. 283. 

Udbredt, men ikke almindelig. Af findesteder kan anføres: 
Halk, Draved skov, Horsensegnen, flere steder i Jylland. 
Ved gødning, ådsel og svamp, i kompost og grannålebunker, 
under løv og ved udflydende træsaft. Apr.—sept. 
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19. underslægt. Datomicra Muls felt Res: 

Små arter, 1,3—2,4 mm. Tindingerne kantede. 

Følehornenes 3. led betydeligt kortere end 2. led, 

de ydre led tværbrede. Pronotums sidestykker 

og siderande som hos Dimetrota (p. 286), behå- 

ringen af type I. Vingedækkernes bagrand ikke 

eller næppe indbuet indenfor baghjørnerne, be- 

håringen bagud- og lidt udadrettet. Bagkroppen 

med netmasket mikroskulptur. 1. bagfodsled ikke 

længere end 2. led. Kroppens sidebørster og skin- 

nebensbørsterne ikke særlig lange. 

Hos vore arter, undtagen 113. sordidula, har 

hannens 6. frie rygled 4, undertiden noget utyde- 

lige småtænder på bagranden. 

Arterne lever især ved gødning og ådsel eller i henråd- . 
nende plantedele og svampe. 

Oversigt over arterne. 

1. Følehornene mindst ”/, længere end pronotums 

bredde, endeleddet mindst dobbelt så langt som 

bredt, kort tilspidset. Bagkroppen oftest med 

svagt iriserende skær. Længde 1,4—1,6 mm 

113, sordidute 

Følehornene ikke over ca. ?”/, længere end prono- 

tums bredde. Bagkroppen uden iriserende skær VA 

2. Hovedets og pronotums punktur meget fin, ikke 

tydeligt kornet. Længde 1,6—2,4 mm........ Sø 

Hovedets og pronotums punktur lidet fin, tyde- 

KEE KODET 205 rs 5 la BENN OL ALE TSP ARR LOKEEN Å. 

3. Følehornene lidt kortere, de ydre led i hvert fald 

ca. !/, bredere end lange. Pronotum rigeligt !/, 

bredere end langt. Mindre, 1,6—1,9 mm 117. nigra. 

Følehornene lidt længere, de ydre led kun svagt 
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tværbrede. Pronotum ca. ”/, bredere end langt. 

Større og bredere, 2—2,4 mm ....... 118. zoåsterae. 

4. Hovedet meget kraftigt og ret tæt kornetpunk- 

teret. Mindre og smallere, 1,3—1,5 mm. Bag- 

kroppen mindre stærkt tilspidset .. 114. canéscens. 

Hovedet lidet kraftigt og ret spredt kornetpunk- 

teret. Større og bredere, 1,5—1,9 mm. Bag- 

kroppen stærkere HSPIG SEE, SN DE SBS SESSE S: 

5. Benene gulbrune. Mellemskinnebenenes midterbør- 

ste ca. så lang som skinnebensbredden 115. arenicola. 

Benene rødgule. Mellemskinnebenenes midterbør- 

ste meget længere end skinnebensbredden 116. celåta. 

113. A. sordidula Er. Kendetegnet ved ringe størrelse, 

lidet bred krop, fint og ret tæt, ikke udpræget kornet punk- 

teret hoved, lange, ret kraftige, matte følehorn, med ikke ret 

stærkt tværbrede ydre led og langt parallelsidet, kort til- 

spidset endeled, fint og meget tæt, noget kornet punkteret 

pronotum og vingedækker og tæt, bagtil kun noget mindre 

tæt punkteret bagkrop med svagt iriserende skær. Sort, 

benene gulbrune. Hovedet lidt smallere end pronotum, dette 

omtrent ”/, bredere end langt. Vingedækkerne noget bredere 

end og, målt fra scutellarspidsen, ca. så lange som pronotum. 

5. frie rygleds netmasker noget stærkere tværbrede end hos 

de følgende arter. Mellemskinnebenenes midterbørste bety- 

deligt længere end, bagskinnebenenes ca. så lang som skinne- 

bensbredden. Længde 1,4—1,6 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand både hos 3 og 2 svagt ind- 

buet, hos $ uden de 4 småtænder, som mere eller mindre 

tydeligt karakteriserer de følgende arters hanner. 6. bugleds 

bagrand hos g rundet tilspidset, hos 2 rundet afstudset. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Især på skovbund ved 
gødning og ådsel. Maj—aug. 

114. AÅ. canéscens Sharp. Nærstående til den foregå- 

ende og af omtrent samme ringe størrelse, men let adskilt 

fra den ved, at følehornene er lidt kortere, med lidt stærkere 
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tværbrede ydre led og lidt kortere endeled, af oversidens 

punktur er kraftigere og meget mere udpræget kornet, hvilket 

især er tydeligt på hovedet, at skinnebensbørsterne er lidt 

finere og kortere, at bagkroppen er lidt mindre tydeligt til- 

19.285. arenicola é DEER ÆG Fig. 288. nigrad" 

fig 286. celata fig. 289. nigra SÅ 

fig.290.zosteraep 

f/3. 287. canescens id 

Fig. 235—290. Atheta (underslægt Datomicra). Fig. 285—288: 

6. frie rygled,$. Fig. 289—290: 6. bugled, 2. 

spidset og uden tydeligt iriserende skær, og at hannens sekun- 

dære kønsmærker er afvigende. Længde 1,3—1,5 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos 3 med 4 små, oftest 

omtrent lige store tænder (fig. 287), hos 2 bredt og meget 

ILT 6 
nescens f14- 292. are- fra. 294. 

nicola re. 293, ' 
i osterae Ur øer: 

Fig. 291—294: Atheta (underslægt Datomicra) ?. Sædkapsel. 

svagt indbuet. 6. bugleds bagrand hos & rundet tilspidset, 

hos 2 rundet afstudset. Sædkapsel fig. 291. 

Udbredt, men måske ikke almindelig (J, Ø). Især ved gød- 
ning og ådsel, bl. a. på skovbund, 'f. eks. i- Dyrehaven ved 
hjortegødning. Maj—sept. 
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115:5A., arenicola Thoms. Denne og den. følgende art 

adskiller sig fra de to foregående ved lidt større og bredere 

krop og lidt mere spredt punktur på 4. og 5. frie rygled, fra 

A. sordidula tillige ved lidt kortere følehorn med lidt kortere 

endeled og fra A. canescens ved mindre kraftig og mindre 

tæt punktur på hovedet; fra A. nigra og zosterae adskilles de 

ved hovedets og pronotums betydeligt kraftigere og tydeligt 

kornede punktur, fra A. zosterae tillige ved mere tværbrede 

ydre følehornsled og ringere størrelse. Sort, benene gulbrune. 

Pronotum lidt stærkere tværbredt end hos A. sordidula, tem- 

melig fint og tæt kornetpunkteret, sidebørsterne kortere end 

hos A. sordidula. Vingedækkernes punktur omtrent som pro- 

notums. Mellemskinnebenenes midterbørste kun ca. så lang 

som, bagskinnebenenes kun ca. halvt så lang som skinnebens- 

bredden. Længde 1,5—1,9 mm. 

dg og 9: 6. frie rygleds bagrand hos $ med 4 svage, ofte 

meget utydelige tænder, meéllem disse meget svagt indbuet 

(fig. 285), hos 2 afstudset eller svagt indbuet. 6. bugleds bag- 

rand hos $ bredt rundet, med usædvanlig bred lys hindekant, 

hos 2 rundet afstudset. Sædkapsel fig. 292. 

Temmelig almindelig (J, Ø). Især ved gødning, ådsel og 
svamp, måske navnlig på skovbund. Maj—-sept. 

116. A. celåta Er. Meget nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 

og ved hannens afvigende kønsmærker. Bagskinnebenenes 

midterbørste er lidt længere end hos den foregående. Længde 

1,5—1,9 mm. 

åg: 6. frie rygleds tænder kraftigere end hos den foregående, 

de ydre oftest længst og mest spidse, mellemrummet mellem 

yder- og midtertand ret dybt indbuet, mellemrummet mellem 

midtertænderne næppe indbuet, derimod ofte ganske svagt 

konvekst (fig. 286); 6. bugleds lyse hindekant smal. 

2: Omtrent som hos den foregående, 6. bugleds bagrand 

undertiden ganske svagt indbuet. 

Hidtil kun fundet i Jydelejet på Møen, under ådsel i gran- 
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skov, juli—aug. I Norge er den bl. a. fundet i henrådnende 
plantedele og ved menneskegødning. 

117. ;A.. nigra-Kr: u(zåsterae Gølbss, Johsunee i Fhamsk 

(fig. 295). Denne og den følgende art adskilles let fra de fore- 

é & 
Ad 

Fig. 295. Atheta nigra gg. x 30. 

gående ved meget finere, ikke tydeligt kornet punktur på 

hoved og pronotum og finere punktur også på vingedækker 

og bagkrop, fra A. sordidula og canescens yderligere ved 

betydeligere størrelse. Sort, vingedækkerne undertiden lidt 

lysere, benene brungule eller brunlige. Hovedet lidt smallere 

end pronotum, ret spredt og yderst fint og utydeligt punk- 

teret. Pronotum meget fint og ikke ret tæt punkteret. Vinge- 

dækkerne lidt bredere og, målt fra scutellarspidsen, ganske 

lidt længere end pronotum, temmelig fint og tæt kornetpunk- 
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terede. Bagkroppen meget fint, fortil tættere, bagtil spredt 

punkteret. Mellemskinnebenenes midterbørste ca. så lang 

som, bagskinnebenenes kun ca. halvt så lang som skinnebens- 

bredden. Længde 1,6—1,9 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand med 4 små tænder (fig. 288). 

6. bugleds bagrand fladt rundet. 

Q: 6. frie rygleds og 6. bugleds bagrand (fig. 289) i midten 

svagt indbuet. Sædkapsel fig. 294. 

Meget almindelig (J, Ø). I kompost, ved gødning og 
ådsel og på stranden under tang. April—okt. 

RESSSA zosterae; Fhoms. .(hodiérna Sharp, Gglib.,: Joh., 

oloriphila Keys). Større og bredere end nogen af de fore- 

gående arter. Nærstående til A. nigra, men adskilt fra den ved 

de i oversigten nævnte kendemærker samt ved, at vingedæk- 

kerne i forhold til pronotum er bredere og længere og derfor 

større, jfr. endvidere nedenfor om gå og 2%. Længde 2— 

2ÅA.mm. 

Øg: Hovedet i midten med et fladt indtryk. 6. frie rygled 

og 5. bugled omtrent som hos den foregående. 

Q: 6. frie rygleds bagrand afstudset, undertiden meget 

svagt indbuet i midten. 6. bugleds bagrand fladt rundet, ikke 

indbuet (fig. 290). Sædkapsel fig. 293. 

Sjælden (J, Ø). Horsens Nørrestrand, Skanderborg sø, 
Mossø (i antal under opskyl på sandbund ved østbredden, 
16/1), Ålborg; Utterslev mose, Damhusmosen, Dyrehaven 
(ved Rødebro), Furesø (ved Frederikslund), Rungsted. Især 
ved søbredder under opskyl og på stranden under tang. April 
—okt. I udlandet er den bl. a. fundet i måge- og svanereder. 

20. underslægt Chaetida Muls. et Rey. 

Tindingerne kantede. Følehornene lange og 

kraftige, kun 1.—4. led med kraftige børstehår, 

de øvrige led tæt dunhårede og matte, 3. led læn- 

gere end 2. led, 4. led tydeligt tværbredt, de ydre 

led ikke tværbrede. Pronotums sidestykker og 

Victor Hansen; Rovbillcr. III. 20 
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siderande som hos Dimetrota (p. 286), behårin- 

gen af type I. Vingedækkernes bagrand ikke ind- 

buet indenfor baghjørnerne, behåringen bagud- 

og ganske lidt udadrettet. Bagkroppen overalt ret 

tæt punkteret. Kroppens sidebørster og skinne- 

bensbørster meget lange og kraftige. 1. bagfods- 

led ikke længere end 2. led. 

Fig. 296. Atheta longicornis 9. Xx 18. 

119. A. longicérnis Grav. (fig. 296)... Let kendelig" ved 

underslægtskaraktererne. Sort, temmelig blank, vingedæk- 
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kerne brungule, oftest med mørk rod, søm og sider, bag- 

kropsspidsen lysere, følehornene brunsorte, roden ofte lidt 

lysere, benene brungule. Forkroppens mikroskulptur net- 

masket, bagkroppens yderst tæt tværridset. Hovedet betyde- 

ligt smallere end pronotum, øjnene store. Pronotum tvær- 

bredt, bredest lidt foran midten, bagud tydeligt tilsmalnet, 

fint og lidet tæt kornetpunkteret. Vingedækkerne noget bre- 

dere og, målt fra scutellarspidsen, ca. så lange som pronotum, 

punkturen kraftigere. Bagkroppens 3. frie rygled længere end 

4.led. På mellem- og bagskinnebenene er midterbørsten 

næsten halvt så lang som skinnebenslængden og den forreste 

børste over halvt så lang som midterbørsten. Længde 3— 

3.0 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos & rundet tilspidset, hos 2 

bredere rundet, i midten yderst svagt indbuet og med kraf- 

tigere randhår. 

Almindelig (J, Ø, B). Ved gødning, ådsel og henrådnende 
plantedele. 

aisunderslæst Badura Muls. et Rey. 

Nærstående til Dimetrota (foran p. 286), men 

adskilt fra denne underslægt ved, at tindingerne 

er ukantede. Følehornenes 5.—11. led kun ret 

svagt børsteklædte, men ret tæt dunhårede. Vin- 

gedækkernes bagrand ikke indbuet indenfor 

baghjørnerne, behåringen omtrent lige bagud- 

rettet. Bagkroppen ret stærkt tilspidset. Krop- 

pens børster temmelig lange. Mellem- og bag- 

skinnebenenes midterbørste lange, mindst ca. 

dobbelt så lange som skinnebensbredden, mel- 

lemskinnebenenes forreste børste tydelig, ca. 

halvt så lang som midterbørsten. 

Arterne 110. ischnocera og 111. cauta, der har 

20+ 
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fuldstændigt eller (ischnocera) bagtil kantede 

tindinger, er i overensstemmelse med Brundin 

henført til 18. Dimetrota (foran p. 286). 

Oversigt over arterne. 

1. Følehornene lange, ca. dobbelt så lange som pro- 

notums bredde, 8.—10. led i det højeste ganske 

lidt. tværbrede. Pronotum  cå. ”/,… bredere "end 

BE SA EN Sea bog RED RE 120. macrécera. 

Følehornene kortere, kun rigeligt 7/, gang længere 

end pronotums bredde, 8.—10. led omtrent ”/, 

gang bredere end. lange. Pronotum ca: "/. hre= 

dere end Janet FOR or 12T. punetreokiis 

120. A. macroécera Thoms. Kendelig på underslægts- 

karaktererne og de lange følehorns bygning. Sort eller brun- 

sort, benene gulbrune. Forkroppen tæt og lidet fint kornetpunk- 

teret. Hovedet tydeligt smallere end pronotum. Følehorne- 

nes 3. led ca. så langt som 2. led, endeleddet mindst så langt 

som 9. + 10. led, temmelig ligebredt og kort tilspidset. Prono- 

tum blankt, med yderst svag og utydelig, netmasket mikro- 

skulptur, som regel med tydelig midtfure. Vingedækkerne lidt 

bredere og, målt fra scutellarspidsen, ca. så lange som prono- 

tum. Bagkroppen fint, fortil ret tæt, bagud mere spredt punk- 

teret, med tværmasket mikroskulptur. Længde 1,5—2 mm. 

gg og 9: 6. bugleds bagrand hos & fladt rundet, hos 92 i 

midten svagt indbuet. 

Udbredt, men ret sjælden (J, Ø). Af findesteder kan anfø- 
res: Hostrup sø, Haderslevegnen, Fanø (ved fåregødning i 
klitterne), Horsensegnen, Sdr. Vissing; Høvblege på Høje- 
møen, Dyrehaven (i heste- og hjortegødning). Den træffes 
især i gødning, men også ved ådsel, i henrådnende plante- 
dele og ved udsvedende træsaft. Juni—aug. 

121. A. puncticéllis G. Benick. Nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 
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kendemærker. Endvidere er størrelsen lidt betydeligere, krop- 

pen lidt bredere, følehornene meget tydeligere udvidede mod 

spidsen, 3. led oftest lidt kortere end 2.led og endeleddet 

lidt kortere, forkroppen tydeligt mindre tæt og kraftigere 

punkteret og mindre tæt behåret og pronotums mikroskulptur 

kraftigere. Længde 2—2,6 mm. 

gå og 2: 6. bugleds bagrand hos g afstudset, hos 2 afstud- 

set, næppe indbuet i midten, randhårene kraftigere end hos 

macrocera 2. 

Fra 111. cauta (foran p:298Y 0g 133: parvula (nedenfor 

p. 326) adskilles arten bl. a. ved de ukantede tindinger. 

Hidtil kun fundet på Fanø (fåtalligt ved fåregødning i 
klitterne, sammen med A. macrocera, juli—aug.). 

22. underslægt Påchyathéta Munster. 

Adskilt fra de fire foregående underslægter 

ved, at pronotums ombøjede sidestykker ikke er 

synlige fra siden og dets behåring af type IL. 

Forkroppen meget kraftigt kornetpunkteret. Tin- 

dingerne kantede. Følehornenes 3. led meget kor- 

tere end 2. led, de. ydre led. omtrent. dobbelt så 

brede som lange. Pronotum stærkt tværbredt, 

omtrent 7/, gang bredere end langt. Vingedæk- 

kernes behåring overvejende bagudrettet. 5. frie 

rygleds mikroskulptur tværstribet. Kroppen bred, 

tenformet, sidebørster næppe, skinnebensbørster 

ikke synlige. Længde 1,5—1,7 mm. 

FA eribråta Kr. (fig. 297). Let kendelig ved under- 

slægtskaraktererne. Sort, benene gulbrune. Pronotum stærkt 

hvælvet, tilsmalnet fremefter. Vingedækkerne lidt bredere og, 

målt fra scutellarspidsen, lidt længere end pronotum, bag- 

randen kun yderst svagt indbuet indenfor baghjørnerne. 
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Bagkroppen ret fint, fortil ret tæt, bagud mere spredt punk- 

teret. Længde 1,5—1,7 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos g rundet, hos 2 afstudset, 

i midten ofte lidt indbuet. 

Meget sjælden (J, Ø). Bygholm, Skørping Holme; Liselund 
og Jydelejet på Højemøen, Dyrehaven, Hillerød. Især på 

Fig. 297. Atheta cribrata. Forkrop. 

skovbund under ådsel, navnlig fugleådsel, sjældnere ved 
gødning (f. eks. hjortegødning og udlagt hønsegødning), i 
svamp eller i løv og henrådnende plantedele. April—maj, 
juli, sept.—nov. Friskklækkede eks. ””/,. 

23. underslægt Actophylla Bernkh. 

Nærstående til 25. Acrotona (p. 313), men 

adskilt fra denne underslægt ved, at tindingerne 

er ukantede og pronotums ombøjede sidestykker 

svagt synlige fra siden, og iøvrigt kendetegnet ved 

meget stort, bagud ret stærkt udvidet hoved, der 

kun er ganske lidt smallere end pronotum, 

meget små øjne, der er meget kortere end tindin- 
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gerne, og ret svagt tilsmalnet bagkrop, hvis 3. frie 

rygled ikke er tværfuret ved roden. Pronotums 

behåring af type III, den-fremadrettede del af 

midtliniebehåringen meget kort, sidebørsterne 

meget korte og fine. Vingedækkernes behåring 

bagud- og ganske lidt udadrettet. Skinnebens- 

børsterne meget korte og utydelige. 1. bagfodsled 

noget kortere end 2. led. Længde 1,7—1,8 mm. 

125: VA. vårendorffiånaåa Bernh. et Scheerp… (fig. 298). 

Let kendelig ved underslægtskaraktererne og den lyse farve. 

Brun eller brungul, vingedækkerne og bagkropsspidsen lysere, 

Fig. 298. Atheta varendorffiana. Forkrop. 

benene gule. Oversiden med fin, netmasket mikroskulptur, 

forkroppen fint punkteret. Følehornene kraftige, 3. led oftest 

lidt kortere end 2. led, 4. led tydeligt tværbredt, de ydre ca. 

3/, bredere end lange. Pronotum tværbredt, bredest foran 
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midten, bagud tydeligt tilsmalnet. Vingedækkerne ca. så 

brede som og lidt kortere end pronotum, bagranden ikke ind- 

buet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen fint, fortil ret tæt, 

bagud mere spredt punkteret, kun bagtil med enkelte udstå- 

ende sidebørster. Længde 1,7—1,8 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos rundet, hos 2 afstudset, 

med kraftigere randhår. 

Meget sjælden (J). Fanø (i klitterne i fugtige sandbrinker 
sammen med Bledius longulus Er. og Bl. pusillus Er.), Vejrs 
strand,” Kandestederne.-I- klitter, "oftest fundet ”krybende 

fremme i klithuller. Maj—aug. Arten er iøvrigt kun kendt 
fra de østfrisiske øer. 

24. underslægt Rhagéåcneme Munster. 

Nærstående til 25. Acrotona (p. 313), men ad- 

skilt fra denne såvel som fra gruppens andre un- 

derslægter ved, at bagskinnebenene lige bag knæ- 

leddet er kort indadkrummede, sammentrykte 

og lidt drejede om længdeakslen (fig. 101, p. 146). 

Pronotums behåring af type I, dets sidestykker 

og siderande hos vor art som hos Åcrotona. 

124. A. subsinuåta Er. Let kendelig ved bagskinne- 

benenes form (fig. 101) og iøvrigt kendetegnet ved forholds- 

vis lille hoved, tydeligt omend svagt midtfuret pronotum og 

forholdsvis svagt tilspidset bagkrop. Sort, vingedækkerne og 

bagkropsspidsen undertiden lidt lysere, følehornene brunlige, 

benene brungule. Forkroppens mikroskulptur netmasket, 

bagkroppens tværstribet. Følehornene mod spidsen lidt ud- 

videde, 3. led ca. så langt som 2. led, 4. led ca. så langt som 

bredt, de ydre led noget tværbrede. Pronotum ca. ?/, bredere 

end langt, fint og ret tæt punkteret, sidebørsterne meget 

korte og fine. Vingedækkerne kun meget lidt bredere og, 

målt fra scutellarspidsen, ca. så- lange som pronotum, lidt 

kraftigere kornetpunkterede, bagranden tydeligt indbuet 
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indenfor baghjørnerne, behåringen bagud- og ganske lidt 

udadrettet. Bagkroppen fint, fortil temmetfig tæt, bagud mere 

spredt punkteret, sidebørsterne ret kraftige. Mellemskinne- 

benenes midterbørste ret kraftig, men kun rigeligt så lang 

som skinnebensbredden, bagskinnebenenes midterbørste meget 

finere og kortere. Længde 2,3—2,5 mm. 

å og 2: 6. bugleds bagrand hos g rundet tilspidset, hos 2 

afstudset, med kraftigere randhår. 

Temmelig sjælden (J, Ø). Af findesteder kan nævnes: 
Søndrup, Horsensegnen; Dyrehaven, Frederikslund ved 
Holte, Strødam. I henrådnende plantedele, i kældere og 
stalde, ved ådsel og udflydende træsaft. Marts— juni, okt. 

25. underslæst Acrotona Thoms. 

(sensu Brundin)”. 
(Acrotona Thoms. + Coprothåssa Thoms.). 

Tindingerne i hvert fald bagtil kantede. Pro- 

notums ombøjede sidestykker ikke synlige fra 

siden, dets siderande svagt og omtrent jævnt 

krummede (fig. 103, p. 146), behåringen af type I, 

MMI eler. V, sidebørsterne som regel. fine. og 

korte, ofte utydelige. Bagkroppen bagud oftest ret 

stærkt tilsmalnet, sidebørsterne kraftige. 

Oversigt over arterne. 

1. Hoved og pronotum sorte, vingedækkerne lyst 

brungule, med .en trekantet mørk plet fortil. 

5 følehornsled længere end 2. led,.4….led svagt 

tværbredt. Længde 2,8—3,4 mm ... 125. såérdida. 

FRFSFODDEen anderledes farvet 532550 « present ål 

2. Bagskinnebenenes midterbørste kraftig og lang, 

over dobbelt så lang som skinnebensbredden. 

5. frie rygled med yderst tæt tværridset mikro- 

1 Dog er Actophylla opretholdt som særlig underslægt, se p. 310. 
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skulptur (fig. 162, p. 211). Hoved og pronotum 

næsten uden mikroskulptur, meget blanke. 

hænsde 259528 min SANNES 126. melanåria. 

Bagskinnebenenes midterbørste meget svag og 

kort, i modsat fald er 5. frie rygleds mikroskulp- 

tur omtrent isodiametrisk netmasket. Hoved 

og pronotum med mere eller mindre tydelig 

mikroskulptur 2 5,34 SED FA SS os VER 3; 

1. bagfodsled tydeligt længere end…2.: led... 4. 

1. bagfodsled ikke tydeligt længere end 2. led... 8. 

Større, 3,5—4,2 mm. Tindingerne kun bagtil kan- 

tede. Pronotums behåring af type I. 5. frie ryg- 

leds mikroskulptur meget tæt tværridset .. laterålis. 

Mindre, 1,5—3 mm. Tindingerne fuldstændigt kan- 

tede. Pronotums behåring af type II eller V. 

5. frie rygleds mikroskulptur netmasket ..... ad. 

Mindre, 1,5—1,8 mm. Pronotums behåring af 

type V: 5. frie rygleds netmasker ”ikke' tvær- 

BEA 25 toft sei ea be herna DEETEN 127. exigua. 

Større, 2—3 mm. Pronotums behåring af type II. 

0). frie rygleds nelmasker tværbrede 6. 

Mellemskinnebenenes midterbørste yderst svag og 

utydelig, meget kortere end skinnebensbred- 

den. Større, 2,5—3 mm. Hoved og pronotum 

brunrøde. Pronotum lidt over "/, bredere end 

langt. Øjnene, set fra siden, tydeligt kortere 

ond nd 5 TISSER FEUGISS 128: silvicola 

Mellemskinnebenenes midterbørste tydelig, ikke 

tydeligt kortere end skinnebensbredden. Mindre, 

2—2,5 mm. Hoved og pronotum sorte eller 

brune. Pronotum omtrent eller ca. !/, bredere 

end langt. Øjnene, set fra siden, omtrent så 

lange som HIDE INVERNESS gl 

Hovedets behåring på hver side af midtlinien 

overvejende skråt udadrettet. Mellem- og bag- 

skinnebenenes midterbørste længere end skinne- 

bensbreddøt 11 Vrads Rare 129. pygmaea. 
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Hovedets behåring på hver side af midterlinien 

overvejende lige fremad eller (især nær midt- 

linien) skråt indadrettet. -Mellemskinnebenenes 

midterbørste ca. så lang som, bagskinnebenenes 

kortere end skinnebensbredden .... 130. obfuscåta. 

Renos behårmsraf ype Lo kr RS RER 2] 9: 

Fresastums behåring af-type Al dede HH 2370 18 

Bagskinnebenene (fig. 306) betydeligt udvidede 

i midten, deres midterbørste kraftig og lang. 

Sørt;- vingedækkerne undertiden lidt lysere. 

Mindre 1,02 FENG SEE PE be 133. pårvula. 

Bagskinnebenene ikke udvidede i midten, deres 

midterbørste meget fin og kort. Pronotum og 

vingedækkerne brunlige. Større, 2,3—2,9 mm 

138. laticéllis. 

5. frie rygleds netmasker omtrent isodiametriske 

ESS EAD VARIERE Fo EO prag tr. 

5. frie rygleds netmasker meget bredere end lange 

AT NRA TE AR AD. BIN STINE 14. 

Vingedækkerne, bagkropsspidsen og ofte prono- 

tums sider rødbrune. Større, 2,9—3,5 mm. 3. fø- 

lehornsled som regel lidt længere end 2. led 

131. consanguinea. 

Sort, vingedækkerne undertiden brune. Mindre, 

1,6—2,5 mm. 3. følehornsled ikke længere end 

as oo TR DANNE RIFT Cat Fls KNR] 12. 

Følehornenes ydre led mindst "/, gang bredere end 

lange. Bagskinnebenenes midterbørste fin, ca. 

eller rigeligt så lang som skinnebensbredden. 

Pronotums behåring på hver side af midtlinien 

overvejende skråt bagudrettet. Længde 1,6— 

ASEAN ANE AI SSR muscérum. 

Følehornenes ydre led kun svagt tværbrede. Bag- 

skinnebenenes midterbørste kraftig, ca. dob- 

belt så lang som skinnebensbredden. Prono- 

tums behåring på hver side af midtlinien over- 

kejende rettet ud mod siderne. 220740: 19: 
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Større, 2—2,5 mm. Bagkroppen fortil meget tæt, 

bagud noget mindre tæt punkteret. Skinne- 

benenetbrunsule skt sadlen 132. atérrima: 

Mindre, 1,7—1,8 mm. Bagkroppens punktur noget 

mindre: tæt. Skinnebenene:mørkere 11000 pusilla. 

Følehornenes 3. led tydeligt kortere end 2. led, de 

ydre led mindst !/, gang bredere end lange. 

Vingedækkernes bagrand indenfor baghjørnerne 

ret dybt indbuet. Mindre, 1,6—2 mm. Kroppen 

sort, oversiden forholdsvis kraftigt punkteret 

1370 hane 

Følehornenes 3. led ca. så langt som 2. led, de ydre 

led næppe eller kun svagt tværbrede, i modsat 

fald (A. clientula) pronotum og vingedækker 

lysere. Vingedækkernes bagrand indenfor bag- 

hjørnerne ret svagt indbuet. Større, 1,9—2,8mm 15. 

Pronotums sidebørster forholdsvis lange, de læng- 

ste ca. så lange som 3. følehornsleds længde. 

Følehornenes ydre led tydeligt tværbrede, ca. 

2/. bredere end lange. Pronotum og vingedæk- 

kerne brunlige eller brungule, pronotum spredt 

punkteret. Længde 2,2—2,8 mm... 136. cliéntula. 

Pronotums sidebørster korte, de længste betydeligt 

kortere end 3. følehornsleds længde. Følehorne- 

nes ydre led kun. svagt eller næppe tværbrede. 

Protiotumn tættere punkteret, SVG, ES 16. 

Pronotum lidt under' 7/,.bredere. send langt, som 

regel tilsmalnet betydeligt stærkere fremefter 

end bagud. Følehornene brunsorte eller brune, 

1. led brunsort. Længde 2,2—2,8 mm... 135. orbåta. 

Pronotum ca. eller rigeligt ”/, bredere end langt, 

som regel kun tilsmalnet lidt stærkere fremefter 

end bagud. Følehornene som regel rødgule eller 

gulbrune med lyst rodled. Længde 1,9—2,8 mm 

134. fångi. 
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1. eruppe. 

Hovedet meget smallere end pronotum. Føle- 

hornenes 3.led som regel tydeligt længere end 

sled, de ydre led 1 det højeste ret svagt tvær- 

brede. Pronotum over ”/, bredere end langt, 

sidebørsterne meget korte og utydelige. Vinge- 

dækkerne ikke ensfarvet sorte, behåringen bag- 

udrettet, bagranden indenfor baghjørnerne stærkt 

eller (126. melanaria) dog tydeligt indbuet. Bag- 

kroppen stærkt tilspidset, 5. frie rygled med 

yderst tæt, tværridset mikroskulptur (fig. 162, 

p. 211). Længde 2,5—4,2 mm. 

KA 'sordida Marsh. (fig: 299). En let kendelig, Oxy- 

poda-agtig art, adskilt fra de to følgende bl. a. ved pronotums 

behåring og skinnebensbørsterne. Sort, lidet blank, fint, silke- 

agtigt behåret, vingedækkerne lyst brungule, med en tre- 

kantet mørk plet fortil, bagkropsspidsen og ofte også ryg- 

leddenes bagrande lysere, følehornene brune, benene brungule. 

Tindingerne fuldstændigt kantede. Følehornene ret tætled- 

dede, 4.led svagt tværbredt, de ydre led svagt tværbrede, 

med næsten rette, kun svagt divergerende sider. Pronotum 

meget fint og tæt kornetpunkteret, behåringen af type II. 

Vingedækkerne næppe bredere end og, målt fra scutellar- 

spidsen, lidt kortere end pronotum, meget fint og tæt kornet- 

punkterede. Bagkroppen tæt og meget fint, bagud noget 

mindre tæt punkteret. Mellemskinnebenenes midterbørste 

tydelig, kun lidt længere end, bagskinnebenenes yderst svag 

og utydelig, kun ca. halvt så lang som skinnebensbredden. 

1. bagfodsled lidt længere end 2. led. Længde 2,83—3,4 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn svagt indbuet. 

6. bugleds bagrand hos Z smalt rundet, hos 9 i midten ret 

dybt indbuet. 

Arten minder noget om Oxypoda lividipennis (nedenfor 
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p. 412), men adskilles let fra den bl. a. ved 4- (ikke 5-) led- 

dede forfødder, tydelig mellemskinnebensbørste, meget kortere 

1. bagfodsled og ringere størrelse. 

Almindelig (J, Ø). Under henrådnende plantedele og i 
kompostbunker. April—okt. 
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Fig. 299. Atheta sordida g. x 16. 

[A. laterålis Mann. En let kendelig, Oxypoda-agtig art, 

adskilt fra gruppens andre arter bl. a. ved betydeligere stør- 

relse, pronotums behåring, yderst svag mellemskinnebens- 

børste og finere og tættere bagkropspunktur. Sort eller sort- 

brun, lidet blank, pronotum, vingedækkerne og rygleddenes 

bagrande brune eller brunrøde, pronotums sider lysere, føle- 

hornene sortbrune, deres rod og benene gulbrune. Forkroppen 

tæt og lidet fint kornetpunkteret. Tindingerne kun kantede 

bagtil. 4. følehornsled ca. så langt som bredt. Pronotums 
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behåring af type I. Vingedækkerne kun ganske lidt bredere 

end og, målt fra scutellarspidsen, ca. så lange som pronotum. 

Bagkroppen yderst fint og yderst tæt, bagtil noget mindre 

tæt punkteret. Mellem- og bagskinnebenenes midterbørster 

yderst svage, korte og utydelige, ikke over halvt så lange 

som skinnebensbredden. 1. bagfodsled 7/,—"/, gang længere 

end 2. led. Længde 3,5—4,2 mm. 

å: 6. rygleds bagrand hos begge køn smalt rundet. 6. bug- 

leds bagrand hos & rundet tilspidset, hos 92 smalt afstudset 

og ganske svagt indbuet. 

Arten har tidligere været henført til slægten Oxypoda 

(nedenfor p. 401), men afviger fra denne ved 4- (ikke 5-)led- 

dede forfødder. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Skåne, vil muligvis kunne 

træffes også hos os. Den lever på fugtig skovbund under løv 
og mos.] 

126. A. melanåria Mann. Let kendelig ved gruppe- 

karaktererne samt ved, at hoved og pronotum er meget 

blanke og næsten uden mikroskulptur, at pronotums behå- 

ring er af type V, at mellem- og bagskinnebenenes midter- 

børste er meget lang og kraftig, over dobbelt så lang som 

skinnebensbredden, og at 1. bagfodsled er tydeligt kortere 

end 2. led. Blankt sort, vingedækkerne med mere eller mindre 

udbredt gulbrun tegning fra skuldrene henimod bagranden, 

benene brungule, lårene ofte mørkere. Tindingerne fuldstæn- 

digt kantede. Følehornenes 4. led ca. så langt som bredt, de 

vire"led'ret svagt tTværbrede, oftest ca. 7/,—/, bredere end 

lange. Pronotum omtrent ”/, gang bredere end langt, tæt og 

lidet fint kornetpunkteret. Vingedækkerne ca. så brede som 

og, målt fra scutellarspidsen, noget kortere end pronotum, 

tæt og ret kraftigt kornetpunkterede. Bagkroppen fint, fortil 

ret tæt, bagud mindre tæt punkteret. Længde 2,5—2,8 mm. 

åg og 9: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn fladt rundet 

eller afstudset, 6. bugleds bagrand hos & ret smalt rundet, 

hos 2 afstudset eller ganske svagt indbuet. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø). Ved gødning 
og henrådnende plantedele. April—okt. 
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VÆR san i ke) TER 

Tindingerne fuldstændigt kantede. Følehorne- 

nes 3. led omtrent eller ca. så langt som 2. led, 

de ydre led omtrent eller ca. 17/, gang bredere 

end lange. Pronotums behåring af type II eller 

(127. exigua) type V, sidebørsterne meget korte 

og utydelige. Vingedækkernes behåring bagud- 

rettet, bagranden indenfor baghjørnerne let ind- 

buet. 5. frie rygleds netmasker Ykke- eller kan 

lidt eller (A. silvicola) noget tværbrede. Mellem- 

og-bagskinnebenenes midterbørster yderst svage 

og utydelige eller (129. pygmaea og 130. obfus- 

cata) tydelige, men fine og højst noget længere 

end skinnebensbredden. 1. bagfodsled tydeligt 

lænsere end 2 ed 

127. A..exigua Er: Let "kendelig ved ringe størrelse, 

pronotums behåring, næppe synlige børster på pronotums 

sider og skinnebenene og langt 1. bagfodsled, der er omtrent 

så langt som 2. + 3. led. Sort, temmelig blank, pronotum, 

vingedækker, rygleddenes bagrande og bagkropsspidsen ofte 

noget lysere, følehornene brunsorte med lysere rod, benene 

brungule. Hovedet betydeligt udvidet bag øjnene. Følehor- 

nenes 3. led omtrent så langt som 2. led, de ydre led ca. ”/, 

gang bredere end lange. Pronotum rigeligt !/, bredere end 

langt, tæt og fint kornetpunkteret. Vingedækkerne ikke bre- 

dere end og, målt fra scutellarspidsen, tydeligt kortere end 

pronotum, tæt og mindre fint kornetpunkterede. Bagkroppen 

temmelig fint, fortil tæt, bagtil spredt punkteret. 1. bagfods- 

led ca. så langt som Dis 3, led: Længde 1,5—1,8 mm. 

å og 2: 6. frie rygleds og 6. bugleds bagrande hos begge 

køn rundede, hos 9 måske lidt fladere end hos F. 

Arten har tidligere været henført til slægten Oxypoda 
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(nedenfor p. 401), men afviger fra denne ved 4- (ikke 5-)led- 

dede forfødder. 

Sjælden (J, Ø). Af findesteder kan anføres: Frøslev plan- 
tage, Esbjerg vestre strand, Fanø (ved sandbrinker ved et 
vandhul), Skallingen (på fugtig sandbund ved græsrødder 

og i mos), Ålborg (ved fjorden), Løkken, Skagen; Asserbo, 
Tisvilde. Især på åben, noget fugtig sandbund. Fundet i de 
illeste' måneder, i antal bl. a. 7?/, og ”/,. 

128. A. silvicola Kr. (planipénnis Thoms., Gglb., Joh.). 

Let kendelig fra gruppens andre arter ved de i oversigten 

under nr. 5 og 6 nævnte skelnemærker. Sort eller sortbrun, 

pronotum, vingedækker, rygleddenes bagrande og bagkrops- 

spidsen brunrøde, følehornene brunlige, deres rod og benene 

brungule. Hovedet betydeligt udvidet bag øjnene. Følehor- 

nene lidt kortere og mod spidsen noget stærkere udvidede 

end hos de to følgende, deres 3. led ca. så langt som 2. led, 

de ydre led ca. 7/, gang bredere end lange. Pronotum stort, 

over": "bredere end langt, tæt og fint kornetpunkteret. 

Vingedækkerne bagud udvidede, fortil smallere end, bagtil 

så brede som og, målt fra scutellarspidsen tydeligt kortere 

end pronotum, tæt og mindre fint kornetpunkterede. Bag- 

kroppen fint, fortil ret tæt, bagtil mere spredt punkteret. 

5. frie rygleds netmasker stærkere tværbrede end hos de to 

følgende. 1. bagfodsled ca. så langt som 2. + 3. led. Længde 

2,5—3 mm. 

åg og Q: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn rundet 

afstudset. 6. bugleds bagrand hos & rundet, "hos « i midten 

fladt indbuet. 

Også denne art har tidligere været henført til slægten 

Oxypoda. 

Meget sjælden (J, Ø). Kun fundet ved Haderslev (1 eks. 
ved Fredsted, ?/, 04) og i Lindum skov (3 stkr. under løv på 
høj bund, juni 1889—92). I udlandet er arten bl. a. fundet 
ved svamp og udlagte hareskind. Den foretrækker vistnok 
gruset eller sandet bund. 

129. A. pygmåea Grav. (Williams, Brundin). Denne og 

den følgende art adskiller sig fra de to foregående ved tydelig 

Victor Hansen: Rovbiller., II1. 21 
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midterbørste på mellemskinnebenene. Temmelig slank, noget 

Oxypoda-agtig, sort eller brunsort, lidet blank, pronotum 

ofte helt eller mod siderne brunt, vingedækkerne, rygleddenes 

fig. 300. pygmaea. fig. 301. obfuscata. 

Fig. 300—301. Atheta g. Penisspids, set fra siden (efter Brundin). 

bagrande og bagkropsspidsen lysere eller mørkere brune, 

følehornene brune med lysere rod, benene rødgule. Hovedet 

noget udvidet bag øjnene. Følehornene ret slanke, 3. led ca. 

så langt som 2. led, 4. led lidt længere end bredt, de ydre led 

rigeligt "/, bredere end lange: Pronotum omtrent eller ca" 

fig. 302. pygmaea. fig. 303. obfuscata. 

Fig. 302—303. Atheta 9%. Sædkapsel. 

bredere end langt, meget fint og tæt kornetpunkteret. Vinge- 

dækkerne bagud lidt udvidede og rigeligt så brede som, og, 

målt fra scutellarspidsen, oftest knebent så lange som prono- 

tum, meget tæt og lidt kraftigere punkterede. Bagkroppen fint, 

fortil meget tæt, bagud noget mere spredt punkteret. 1. bag- 

fodsled omtrent så langt som 2. —- 3. led. Længde 2—2,5 mm. 

Z: 6. frie rygleds bagrand fladt rundet. 6. bugleds bagrand 

rundet. Penis fig. 300. 
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C: 6. frie rygleds bagrand omtrent som hos $. 6. bugleds 

bagrand rundet, i midten omtrent lige afstudset. Sædkapsel 

fig. 302. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig eller halvfugtig skov- og 
engbund, i løv og opskyl, samt i henrådnende plantedele. 
April—okt. 

He A obluscåta Grav. (Williams, Brundin).. "Yderst 

nær beslægtet med den foregående, men adskilt fra den ved 

de i oversigten nævnte skelnemærker samt ved, at pronotums 

behåring på hver side af midtlinien på bageste halvdel er 

stærkt udadrettet (hos A. pygmaea mere skråt bagudrettet), 

at 1. bagfodsled er lidt kortere, og at parringsorganerne er 

afvigende. Længde 2—2,5 mm. 

Øg og 2: 6. frie rygled og 6. bugled hos begge køn lidt bre- 

dere og lidt kortere end hos A. pygmaea. Nogen tydelig forskel 

i formen af leddenes bagrande synes ikke at foreligge hos de 

to arter. Penis fig. 301 (apex er noget nedadbøjet). Hunnens 

sædkapsel er omtrent ens formet hos de to arter, men bety- 

deligt større hos A. obfuscata end hos A. pygmaea (fig. 302 

og 303). 

Denne art har været sammenblandet med den foregående. 
Hidtil foreligger kun et enkelt dansk stykke, sigtet (vistnok 
af muldvarpe- eller vandrotteredestof) i Kagsmose ved Kø- 
benhavn, ??/, 23. Antagelig vil den vise sig udbredt. I udlan- 
det er den bl. a. fundet i opskyl, henrådnende plantedele og 
muldvarpereder. 

3. gruppe. 

Tindingerne fuldstændigt kantede. Pronotums 

behåring af type III eller (muscorum) type II el- 

ler (133. parvula) type I, sidebørsterne tydelige. 
Vingedækkernes behåring overvejende bagudret- 

tet, bagranden indenfor baghjørnerne yderst svagt 

eller (parvula) lidet dybt indbuet. 5. frie ryg- 

21" 
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leds netmasker ikke eller næppe tværbrede. Mel- 

lemskinnebenenes midterbørste tydelig, mindst 

ca. så lang som skinnebensbredden. 1. bagfods- 

led ikke engere end Zed. 

131. A. consanguinea Epph. Let kendelig fra arterne 

i 1. gruppe ved netmasket mikroskulptur på 5. frie rygled og 

fra alle underslægtens andre arter ved betydeligere størrelse 

og iøvrigt kendetegnet ved farven, kraftige følehorn, hvis 

3. led som regel er lidt længere end 2. led, stort pronotum og 

korte vingedækker. Sort eller sortbrun, noget blank, pronotum 

ofte lidt lysere og med rødbrune sider, vingedækker, bag- 

kropsspids og ofte rygleddenes bagrande rødbrune, følehorns- 

roden brunlig, benene rødgule. Øjnene temmelig små. Føle- 

hornene ret tætleddede, 4. led lidt længere end bredt, de ydre 

led svagt tværbrede, med næsten rette, kun svagt diver- 

gerende sider. Pronotum rigeligt ”/, bredere end langt, fint 

og tæt kornetpunkteret, behåringen af type III, den frem- 

adrettede del af midtliniens behåring meget kortere end den 

bagudrettede del, sidebørsterne fine, men ret lange. Vinge- 

dækkerne næppe bredere end og, målt fra scutellarspidsen, 

betydeligt kortere end pronotum, fint og tæt kornetpunk- 

terede. Bagkroppen fint, fortil ret tæt, bagud mere spredt 

punkteret. Mellemskinnebenenes midterbørste rigeligt så 

lang som skinnebensbredden, bagskinnebenenes yderst svag, 

kort og utydelig. Længde 2,9—3,5 mm. 

Øg: 6. bugled noget forlænget, bagranden noget smallere 

og stærkere rundet end hos 9. 

Meget sjælden (Ø). Rådmandshaven ved Næstved, Erme- 
lunden, Dyrehaven, Tokkekøb Hegn, Store Dyrehave, Hille- 
rød, Strødam. Især ved henrådnende svampe på gamle træ- 
stubbe, men også i fugtigt løv ved skovdamme. Maj, sept.— 
nov.,, i antal 1%, og /,,. 

132. A. atérrima Grav. (fig. 304). Større og bredere end 

gruppens følgende arter og iøvrigt kendetegnet ved fint og 
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tæt punkteret og behåret, lidet blank overside, slanke føle- 

horn, der har 3. led ca. så langt som 2. led og de ydre led 

ca. så lange som brede, stærkt tværbredt pronotum og kraf- 

tige skinnebensbørster. Sort, vingedækkerne ofte lidt lysere, 

Fig. 304. Atheta aterrima 9. x 25. 

følehornsroden kun ganske lidt lysere, benene brungule, 

lårene undertiden lidt mørkere. Øjnene ret store. Pronotum 

som regel mindst ca. ”/, bredere end langt, undertiden med 

svag midtfure, fint og tæt kornetpunkteret, behåringen af 

type III, den fremadrettede del af midtliniens behåring 

meget kortere end den bagudrettede del, behåringen på hver 

side af midtlinien overvejende rettet lige ud mod siderne, 

sidebørsterne fine, men temmelig lange. Vingedækkerne tyde- 

ligt udvidede bagud og her tydeligt bredere end samt, målt 

fra scutellarspidsen lidt kortere end pronotum, fint og tæt 

kornetpunkterede. Bagkroppen bagud stærkt tilspidset, yderst 
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fint, fortil meget tæt, bagud noget mindre tæt punkteret. 

Mellem- og bagskinnebenenes midterbørster ca. dobbelt så 

lange som skinnebensbredden (fig. 305). Længde 2—2,5 mm. 

g og 2 viser ingen tydelige sekundære kønsmærker. 6. bug- 

leds bagrand rundet. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig eller halvfugtig bund ved 
henrådnende plantedele, gødning, ådsel og svamp samt i 
kompostbunker. 

[A. pusilla Brundin. Meget nærstående til den fore- 

gående, men let adskilt fra den ved betydeligt ringere stør- 

relse, lidt kraftigere og lidt mindre tæt punktur på over- 

siden, hvilket især er tydeligt på bagkroppen, mørkere skin- 

neben og gennemgående lidt kraftigere følehorn med oftest 

svagt tværbrede ydre led. Pronotum i hvert fald fortil med 

ganske svagt antydet midtfure. Længde 1,7—1,8 mm. 

Denne art, der bl.a. ér fundet i Sverige (Uppland), hår 
antagelig været overset og kunne muligvis træffes hos os. 
Den er bl. a. fundet i gødning og svamp. Marts, juni. 

A. muscorum Bris. Nærstående til de to foregående, 

men let adskilt fra dem ved de i oversigten (under nr. 12) 

anførte kendetegn, fra A. aterrima yderligere ved ringere 

størrelse. Farven som hos A. aterrima, oversidens punktur 

noget kraftigere og mindre tæt. Pronotum næppe helt så 

stærkt tværbredt som hos AÅA. aterrima, men stærkere hvælvet, 

uden antydning af midtfure. Mellemskinnebenenes midter- 

børste noget længere end skinnebensbredden. Længde 1,6— 

"2 mm. 

Denne art, der bl. a. er fundet ved Hamburg, i Sverige 
sydpå til Østergåtland og i Sydnorge, kunne muligvis træffes 
også hos os. Levevis vistnok som A. aterrima; i Tyskland 
navnlig fundet ved fugleådsler. Maj—sept.] 

133. A. pårvula Mann. (pårva - Sahblb:;'Gangib; sol) 

Let kendelig ved pronotums behåring og de udvidede bag- 

— —E 
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skinneben (fig. 306), og iøvrigt kendetegnet ved forholdsvis 

kraftig punktur, ret kraftige, ikke ret lange følehorn med 

tydeligt tværbrede ydre led, i hvert fald bagtil midtfuret 

fig. 305. fig. 306. 

Fig. 305—306. Venstre bagskinneben af Atheta aterrima (fig. 305) 

og A. parvula (fig. 306). 

pronotum og lange skinnebensbørster. Sort, temmelig blank, 

benene brungule. Følehornenes 3. led tydeligt kortere end 

2. led, de ydre led mindst ”/, gang bredere end lange. Prono- 

tum ca. "/,—?/. bredere end langt. Vingedækkerne temmelig 

kraftigt kornetpunkterede. Bagkroppen fortil temmelig tæt, 

bagtil mere spredt punkteret. Mellemskinnebenenes midter- 

børste ca. dobbelt så lang som skinnebensbredden, bagskinne- 

benenes omtrent lige så lang som mellemskinnebenenes. 

Længde 1,6—2 mm. 

åg og 29: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn rundet 

afstudset, 6. bugleds bagrand hos & ret smalt rundet til- 

spidset, hos 2 bredt og fladt rundet. 

Almindelig (J, Ø, B). I gødning og henrådnende plante- 
dele. 

[A. bénicki Allen er nærstående til de to foregående, 

men adskilles fra dem ved længere, slankere følehorn, med 

næppe tværbrede ydre led. Fra A. aterrima adskilles den ved 

ringere størrelse og fra A. pusilla ved længere følehorn. Prono- 
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tum uden midtfure (behåringstypen ikke beskrevet). Længde 

1,6—2 mm. 

Arten er beskrevet fra England, hvor den er fundet i 
hestegødning. 

A. pårens Muls. et Rey minder i størrelse og farve om 

129. pygmaea (foran p. 321) men adskiller sig fra den ved 

stærkt tværbrede ydre følehornsled, meget stærkt tværbredt 

pronotum (rigeligt ?/. bredere end langt) og kort 1. bagfods- 

led, der næppe er længere end 2. led. Dens øvrige karakterer 

stemmer i det væsentlige overens med A. muscorum (foran 

p. 326) fra hvilken den afviger ved betydeligere størrelse, 

lysere farve, og meget: tæt og yderst fin punktur på de 2 

forreste frie rygled. Længde 2—2,3 mm. 

Denne art, der er udbredt i Mellem- og Sydeuropa, er fun- 
det ved Hamburg, og dens forekomst hos os synes derfor 
ikke udelukket.] 

, Å. gruppe. 

Tindingerne fuldstændigt kantede. Pronotums 

behåring af type II — hos 138. laticollis dog af 

af type I —, sidebørsterne ret korte (undtagen hos 

136. clientula). Vingedækkernes behåring over- 

vejende bagudrettet, bagranden indenfor baghjør- 

nerne tydeligt, men (undtagen hos 137. orphana) 

ikke ret dybt indbuet. 5. frie rygleds punktur 

meget spredt, dets netmasker meget bredere end 

lange. Mellemskinnebenenes midterbørste fin og 

(undtagen hos 136. clientula) ikke væsentligt læn- 

gere end skinnebensbredden, bagskinnebenenes 

yderst fin, kort og utydelig. 1. bagfodsled ikke 

længere end 2. led. 
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FRA find Grav: (fig:307). "Temmelig variabel; ken- 

detegnet indenfor gruppen ved slanke, oftest ret lyse følehorn 

med næppe eller kun svagt tværbrede ydre led. Blankt sort 

eller brunsort, pronotum, vingedækker og rygleddenes bag- 

Fig. 307. Atheta fungi 2. x 22. 

rande ofte noget lysere, følehornene som regel rødgule eller 

gulbrune med lyst rodled, sjældent mørkere, benene gule 

eller gulbrune. Hovedet tværbredt, betydeligt smallere end 

pronotum, øjnene, set fra siden, ca. så lange som tindingerne. 

Følehornenes 4. led lidt længere end bredt, 5. led mindst så 

langt som bredt. Pronotum stærkt hvælvet, bredest omkring 

eller lidt bag midten, med stærkt rundede sider, temmelig 

fint og ikke ret tæt punkteret, behåringen på hver side af 

midtlinien skråt udad- og bagudrettet. Vingedækkerne kun 

lidt bredere end og, målt fra scutellarspidsen, oftest lidt kor- 
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tere end pronotum, noget tættere og kraftigere kornetpunk- 

terede. Bagkroppen fint, fortil temmelig tæt, bagtil spredt 

punkteret. Længde 2,2—2,8 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos begge køn afstudset, 

6. bugleds bagrand hos g rundet tilspidset, hos 9 bredt rundet: 

afstudset. 

En varietet, cingulåta Heer? (bicolor Heer? cliéntula 

Kr., Sharp, Joh., nec Er.) afviger fra hovedformen ved rin. 

gere størrelse (1,9—2,2 mm), lysere farve, idet oversiden er 

rødlig eller brunrød med sort hoved og et mørkt tværbælte 

foran bagkropsspidsen, kortere 4. følehornsled, der som regel 

kun er så langt som bredt, og som regel tydeligt, om end 

svagt tværbrede ydre følehornsled. Formen synes oftest at 

være ret let at adskille fra hovedformen, og dens artsberet- 

tigelse kan ikke anses udelukket. 

Meget almindelig (J, Ø, B). Meget lidt bundkræsen, i løv 
og mos, opskyl, kompost, ved svamp og ved myretuer. Varie- 
teten er sjælden (J, Ø) og bl. fundet ved Lindum, i Heste- 
have mose ved Tranekær (i grøft ved græsrødder med muse- 
reder, i antal >2/, og 8/.), Vester Ulslev og i Knuthenborg park 
(i løv i fugtig grøft, i antal 2/0): 

A. fungi er en af vore almindeligste Atheta-arter og enhver 
ca. 2—3 mm stor, tenformet, blank Atheta med slanke føle- 
horn bør først undersøges med henblik på denne art. 

135. A. orbåta Er. Yderst nærstående til A. fungi, men 

adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker samt 

ved, at kroppen er lidt smallere, oversiden gennemgående lidt 

blankere på grund af svagere mikroskulptur, følehornene lidt 

kraftigere med lidt tykkere 1. led og lidt stærkere tværbrede 

ydre led og pronotum bredest nærmere roden, med knapt så 

stærkt rundede sider. Sort, pronotum ofte lidt lysere, vinge- 

dækkerne ofte brunlige, følehornene brunsorte eller brune 

med brunsort rodled. Længde 2,2—2,8 mm. 

åg og g: Som den foregående. 

Sjældnere end A. fungi (J, Ø, B). Af findesteder kan næv- 
nes: Fredsted, Mossø, Thorsager; Redsle strand, Asserbo og 
Tisvilde; Hasle teglværk. Den foretrækker vistnok sand- 
bund, hvor den findes f. eks. under lyngbuske. April—sept. 

SERENE — 
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FRA eliéntula Er: (pulchra. Kr.,; Joh.). --Meget: nær- 

stående til de to foregående, men kendelig fra dem ved de i 

oversigten nævnte kendemærker samt ved, at forkroppen er 

mere spredt behåret, vingedækkerne finere og mindre tæt 

punkterede, og deres forreste, udstående skulderbørste læn- 

gere samt bagkroppen mere spredt punkteret. Fra A. fungi 

adskilles den yderligere ved den som følge af meget svag 

mikroskulptur meget blanke forkrop og fra A. orbata ved 

den lyse farve. Hovedet sort, pronotum brunrødt, vingedæk- 

kerne gulbrune, oftest mørkere omkring scutellum og de ydre 

baghjørner, bagkroppen brunsort eller brun, spidsen og ofte 

rygleddenes bagrande lysere, følehornene brune, deres rod i 

det højeste lidt lysere, benene rødgule. Pronotum omtrent 

eller ca. 7/, bredere end langt. Længde 2,2—2,8 mm. 

g og 2: Som de to foregående. 

Meget sjælden (J, Ø). Sikre eksemplarer foreligger kun fra 
Skagen, Ørholm og Dyrehaven (8 stkr. ved sigtning af halm 
i et vildthus, ?/,,). I Sverige fundet i halmrester i en lade. 

137. A. orphåna Er. Let kendelig fra de tre foregående 

ved ringere størrelse og de andre i oversigten nævnte skelne- 

mærker. Ligner iøvrigt A. fungi, men afviger fra den ved, at 

oversiden er lidt mindre blank, følehornene kraftigere, med 

tykkere rodled og ikke længere end bredt 4.led og pronotums 

baghjørner som regel tydeligere markerede. Sort, følehornene 

sortbrune, ofte med lysere rod, benene brungule. Længde 1,6— 

2 mm. 

&g og 9. Som de tre foregående. 

Sjælden (Ø, B). Boserup, Damhusmosen (i antal i løv under 
pilebuske, 2/,), Dyrehaven, Sortemose ved Lillerød, Hillerød, 

Freerslev hegn, Tisvilde Hegn; Bornholm. På fugtig skovbund 
og kratbevokset mosebund. April—maj, sept.—nov. 

138. A. laticéllis Steph. Let kendelig fra gruppens 

andre arter ved, at pronotums behåring er af type I samt 

ved tættere mikroskulptur på 5. frie rygled, midtfuret prono- 

tum og hannens sekundære kønsmærker. Temmelig blank, 

hovedet sort, pronotum brunligt, vingedækkerne gulbrune, 
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ofte mørkere omkring scutellum og de ydre baghjørner, bag- 

kroppen brunsort eller brun, spidsen og rygleddenes bagrande 

lysere, følehornene brune, deres rod og benene rødgule. 

Hovedet stærkt tværbredt, med meget store øjne. Føle- 

hornene ret slanke, 3. led som regel ca. så langt som 2. led, 

de ydre led svagt tværbrede. Pronotum over ”/. bredere end 

langt, med tydelig midtfure, ret tæt og lidet fint kornet- 

Yen: 
Fig. 308. Atheta laticollis g. 6. frie rygled. 

punkteret. Vingedækkerne kun lidt bredere end og, målt fra 

scutellarspidsen, ca. så lange som pronotum, lidt tættere 

kornetpunkterede. Bagkroppen fint, fortil ret tæt, bagtil 

spredt punkteret. IL.ængde 2,3—2,9 mm. 

Øg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos å med 4 tænder, de 

yderste spidse, de inderste lidt kortere og butte (fig. 308), 

hos 2 lidt indbuet i midten. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På fugtig eller halvfugtig 
bund i løv og opskyl; også i kompost og i friske græsbunker. 
Maj—juni, sept. 

18. Aleuonåta Thoms. 

Nærstående til Atheta (p. 135), men adskilt fra 

denne slægt ved, at den korte, smalle tunge i 

spidsen kun er udrandet eller kort spaltet, og 

iøvrigt (for de danske arter) karakteriseret ved, 

at kroppen er smal og ret ligebred, oversiden 

med fin, netmasket mikroskulptur, i det højeste 

fint punkteret og tyndt behåret, øjnene små, 

tindingerne meget længere, kantede og følehor- 

nene korte og kraftige, 3. led kortere end 2. led, 

de ydre led over dobbelt så brede som lange. 

— R 
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Pronotum kun svagt tværbredt, dets behåring af 

type II (se foran p. 138), sidebørsterne tydelige. 

Vingedækkerne længere end pronotum, deres 

bagrand svagt indbuet indenfor baghjørnerne. 

Bagkroppen omtrent ligebred eller bagud ganske 

svagt udvidet, meget spredt og yderst fint og 

utydeligt punkteret, 1.—3. frie tygled tværfurede 

ved roden, 5.led ikke væsentligt længere end 4.led, 

1. bagfodsled ikke længere end 2. led. Skinne- 

bensbørsterne yderst svagt udviklede. Længde 

343. mm. 

De små øjne og lange, kantede tindinger i 

forbindelse med de kraftige følehorns meget 

stærkt tværbrede ydre led, de ret lange vinge- 

dækker og den bagud ikke tilsmalnede, meget 

utydeligt punkterede bagkrop gør slægten let 

kendelig. 

Oversigt over arterne. 

1. Følehornenes ydre led ca. 3 gange så brede som 

lange. Pronotum rødligt, lidet blankt, med 

kraftig mikroskulptur og meget fin, men tydelig 

EET IEEE EN ON 1: Frufoteståcea. 

Følehornenes ydre led lidt over dobbelt så brede 

som lange. Pronotum brunligt, ret blankt, med 

fin mikroskulptur og uden tydelig længdemidt- 

BEES FE. SE KON ae eee TR 2. gracilenta, 

1 AS rufoteståcea Kr. Hovedet brunsort, pronotum og 

vingedækkerne rødlige, bagkroppen brunrød, foran spidsen 

med et brunsort tværbånd, følehorn og ben rødgule. For- 

kroppen lidet blank. Hovedet med tydelige, ret store, men 

meget flade punkter. Følehornene meget kraftige, med lange, 

udstående hår, 4.led ca. dobbelt så bredt som langt, ende- 



334 

leddet ca. så langt som 9. + 10. led. Pronotum rigeligt så 

bredt som langt, bredest foran midten, meget fint og fladt, 

spredt punkteret, med fin midtfure. Vingedækkerne lidt bre- 

dere end pronotum, punkturen yderst fin og lidet tæt, be- 

håringen stærkt udadrettet, kun langs søm og sider bagud- 

rettet. Længde 2,6—3 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos & noget stumpvinklet 

rundet tilspidset, hos 2 bredt rundet, i midten svagt indbuet. 

Meget sjælden (J, Ø). Sønderborg, Sottrup skov; Heste- 
haven ved Tranekær (1 stk. sigtet i en grøft, 77/.), Boserup 
(1 stk. 5/.), Storkevad (1 stk. "5/.), de to sidstnævnte stkr. 
sigtede i skovbund under svampede grene. I udlandet under- 

tiden aftenketset. Muligvis er ar- 
ten knyttet til dyreboer og -gange. 

2. AA. -gracilénta Er. (splén-= 

dens Kr., -Joh.) (fig. 309); Nær 

stående til den foregående, men 

let adskilt fra den ved de i over- 

sigten nævnte kendemærker. End- 

videre er kroppen lidt "smallere, 

forkroppen lidt blankere, hovedet 

yderst fint og utydeligt punkteret, 

følehornenes 4.led noget mindre 

stærkt tværbredt, deres endeled 

lidt længere end 9. — 10. led og 

deres udstående hår kortere samt 

pronotum og vingedækkerne næ- 

sten upunkterede, de sidste kun 

j meget lidt bredere end pronotum 

Fig. 309. erne ER øen | OM indadtil med mere skråt bag- 

lenta. x 20. udrettet behåring. O)Kroppen er 

brun eller sortbrun, med noget 

lysere pronotum og vingedækker og et mørkere parti på bag- 

kroppen foran spidsen, følehorn og ben rødgule eller gule. 

Længde 2,4—2,8 mm. 

3 og 9: Den ydre kønsforskel er yderst ringe og vanskelig 

at se. 6. frie rygleds bagrand hos begge køn rundet afstudset, 
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i midten ganske lidt mere rundet hos 2 end hos $. 6. bugleds 

bagrand ganske lidt stærkere rundet hos $ end hos 2. 

Meget sjælden (J, Ø, B). Sønderborg, Ulfslyst; Høvblege, 
Lundtofte (i antal i en sandgrav, maj—juni); Sose odde. 
Maj—juni. Muligvis knyttet til dyreboer og -gange. 

19. Alianta Thoms. 

Nærstående til Atheta (p. 135), men adskilt fra 
denne slægt ved, at mellemhofterne er bredt ad- 

skilt fra hinanden, og iøvrigt kendetegnet ved, at 

tindingerne er kantede, følehornenes ydre led ret 

stærkt tværbrede, pronotums behåring i midt- 

linien fremadrettet, på hver side udadrettet 

(type I, jfr. foran p. 138), vingedækkerne bety- 

deligt bredere og længere end pronotum, tæt og 

ret kraftigt kornetpunkterede, deres behåring ind- 

adtil og bagtil skråt udadrettet, udadtil bagud- 

rettet, deres bagrand næppe indbuet indenfor 

baghjørnerne, bagkroppen ligebred, temmelig 

kraftigt, fortil ret tæt, bagtil mindre tæt og endnu 

kraftigere kornetpunkteret, deres 1.—4. frie ryg- 

led tværfurede ved roden, 5.led ikke længere 

end 4. led, og 1. bagfodsled ikke tydeligt længere 

end 2. led. Kroppens sidebørster ret svagt, skin- 

nebensbørsterne yderst svagt udviklede. 

Fra Atheta nigella (ovenfor p. 273) adskilles 

Alianta let ved kantede tindinger og i forhold til 

pronotum meget længere og bredere vingedækker 

og fra de andre Atheta-arter med 4 tværfurede ryg- 

led ved vingedækkernes og rygleddenes ret kraftige 

punktur i forbindelse med størrelsen og farven. 
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1. A. incåna Er... (fig. 310);-Sort; med 'svagt blåsort'skær 

oversiden med fin, netmasket mikroskulptur, forkroppen ret 

mat, bagkroppen blankere. Følehornene mod spidsen brun- 

sorte, mod roden rødgule, benene brunsorte, med lysere knæ 

og fødder. Hovedet ganske lidt smallere end pronotum, ret 

Fig. 310. Allanta'mecean g.X'18; 

tydeligt punkteret, følehornene korte, 3. led oftest lidt kortere 

end 2. led. Pronotum ca. ”/,—"/, bredere end langt, svagt og 

utydeligt punkteret, langs midten ofte med et svagt længde- 

indtryk. Vingedækkerne ca. ?/, gang længere end pronotum. 

6. frie rygled meget kraftigt kornet, bagtil med en bred, 

afstudset forlængelse. Længde 3—3,5 mm. 

åg: Bagranden af 6. frie rygled ikke eller næppe indskåret 

i midten (hos 2 med en oftest ret dyb, smal indskæring i 

midten). 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På fugtig bund, i blad- 
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skederne af Dunhammer (Typha), vistnok især i planter, 
hvis stængel er angrebet af uglelarver af slægten Nonagria; 
også i opskyl. April—maj, juli. 

3. undergruppe Schistogéniae. 

Adskilt fra 2. undergruppe Athetae (foran 

p: 111) ved, at læbepalperne er 2-leddede. Kæ- 

bepalpernes endeled over halvt så langt som 

næstsidste (3.) led. 

20. Thamiaraea Thoms. 

Kroppen bred. Forkroppen med tydelig, net- 

masket, bagkroppen med svag, overvejende tvær- 

masket mikroskulptur. Hovedet bredt, tindin- 

gerne kantede. Følehornenes 3. led længere end 

2.led, de ydre led stærkt tværbrede. Pronotum 

meget bredere end langt, behåringen i midtlinien 

fortil bagudrettet, bagtil fremadrettet (type IV, 

jfr. foran p. 138), på hver side skråt bagud, mod 

siderne mere bagud, helt bagtil stærkt udad 

rettet, sidebørsterne ret lange. Vingedækkernes 

behåring overvejende bagudrettet, deres bagrand 

kun ganske svagt indbuet indenfor baghjørnerne. 

Bagkroppen bagud tydeligt tilspidset, bagtil med 

ret lange, udstående børstehår, 1.—3. frie rygled 

ved roden tværfurede. Mellemhofterne temmelig 

bredt adskilt fra hinanden, mellembrystforlæn- 

gelsen bredt trekantet, stumpt afrundet tilspidset. 

Bagbenenes 1. led ikke længere end 2. led. Bag- 

skinnebensbørsterne meget fine og korte. 

Slægten er nærstående til Atheta (foran, p.135), 
Victor Hansen : Rovbiller. III. D0 



338 

men adskilt fra den ved undergruppekarakte- 

Terne: 

Arterne lever især ved udsvedende træsaft. 

Oversigt over arterne. 

1. Rygleddene fint og spredt, de bageste yderst spredt 

punkterede. Mellemskinnebenenes midterbørste 

meget kortere end skinnebensbredden. Større, 

ES, BE 2385 na 11 0 ORE RESET UT T NSSS BRS 1. cinnamdomea. 

Rygleddene tydeligt, de forreste temmelig tæt og 

ikke særlig fint punkterede. Mellemskinnebenenes 

midterbørste mindst så lang som skinnebens- 

bredden... Mmdre, "35.8 ME 0 Cr VAR 2. håspita. 

Fig. 311. Thamiaraea cinnamomea gg. X 15. 
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1. Th. cinnam&6mea Grav. (fig. 311). Forkroppen lidet, 

bagkroppen stærkt blank, gulbrun, vingedækkerne oftest mør- 

kere mod baghjørnerne, bagkroppen sort, spidsen og rygledde- 

nes bagrande ofte lysere, følehornene sortbrune, deres rod og 

benene brungule. Hovedet fint og spredt punkteret. Pronotum 

ca. ?/, bredere end langt, fremefter betydeligt, bagud svagt 

tilsmalnet, fint og temmelig tæt punkteret, undertiden med 

. meget svagt antydet midtfure. Vingedækkerne længere og 

ganske lidt bredere end pronotum, lidt kraftigere punkterede 

end dette. Længde 4—4,8 mm. 

åg: Vingedækkernes søm fortil kølformet hævet. 6. frie 

rygled med en længdemidtkøl, bagtil trekantet tilsmalnet, 

bagranden i midten smalt indbuet og på hver side med en 

tand (hos 2 jævnt rundet afstudset, i midten ofte ganske 

svagt undbuet).. Karaktererne på 6. frie rygled er noget 

varierende. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). Ved udflydende 
træsaft, f. eks. af gamle ege, og i larvegangene af sommer- 
fuglen Cossus i løvtræstammer. Juli—sept. 

2. Th. håspita Mårk. Nærstående til den foregående, 

men let kendelig fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker. Endvidere er oversiden lidt mindre blank, følehornene 

lidt slankere, pronotum lidt mindre stærkt hvælvet, oftest 

med tydeligt, omend meget svag midtfure, og farven ofte lidt 

lysere. Længde 3—3,8 mm. i 

åg: Vingedækkernes søm simpel. 6. frie rygled omtrent som 

hos den foregående. 

Meget sjældnere end den foregående, som den stemmer 
overens med i levevis og undertiden forekommer sammen 
med. Vejle-egnen; Dyreborg ved Fåborg, Svendborg-egnen, 
Sundby Storskov, Dyrehaven. Juni—sept. 

22" 
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4. undergruppe Myrmedåniae. 

Kæbepalperne 4-leddede. Læbepalperne 3-led- 

dede. Mundvigene (maxillarspalterne) adskilt fra 

øjets forrand ved temmelig brede kinder. 

21. Astilbus Steph. 

Nærstående til den følgende slægt (Zyras, p. 
341), men adskilt fra den ved, at kroppen er me- 

get smallere, hovedet bagtil betydeligt indsnøret, 

så at halsen kun er ca. halvt så bred som ho- 

vedet, pronotum rigeligt så langt som bredt og 

vingedækkerne meget kortere end pronotum. Tin- 

dingerne ukantede. Flyvevinger mangler. Benene 

lange og slanke, 1. bagfodsled ca. så langt som 

2307 ed, 

1. A. canaliculåtus Fabr. (fig..312).. Gulbrun, hovedet 

og bagkroppen bagtil sorte, følehornene brune, deres rod og 

benene rødgule. Hovedet omtrent så bredt som pronotum, 

tæt punkteret. Følehornenes 3. led betydeligt længere end 

2. led, de ydre led lidt tværbrede, Pronotum . bredest foran 

midten, tæt punkteret, med skarp længdemidtfure, der bagtil 

ender i en lille, aflang grube, og på midtpartiet hos $% med 

et langt og bredt indtryk, hos 2 kun bagtil svagere indtrykt, 

behåringen bagudrettet. Vingedækkerne tæt rynket punk- 

terede, behåringen bagudrettet. Bagkroppen blank, bagud 

noget udvidet, med fin, fortil ret spredt, bagtil meget spredt 

punktur. Længde 4—5 mm. 

å: 6. frie rygleds bagrand bredt og ret dybt (hos 9 smallere 

og fladere) indbuet og fint tandet. Jfr. endvidere ovenfor. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På meget forskelligartet bund, 
under sten, løv og lign. Ofte i nærheden af myretuer, bl. a. af 
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Myrmica-, Lasius- og Formica-arter. Især forår og efterår. 
En larve, fundet ”/,, forpuppede sig ?5/, og klækkedes "/,. 

(5 gø 

Å Å 

VA É W 

Fig. 312. Astilbus canaliculatus gg. Xx 13. 

22: Lyras Steph. 
(Myrmedénia Thoms.). 

Kroppen ret bred. Hovedet bagtil kun temmelig 

svagt og kort indsnøret, halsen over halvt så 

bred som hovedet og ved normal præparation 

trukket ind i prothorax, tindingerne som regel 

kantede. Følehornene ret kraftige, mod spidsen 
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udvidede, 3. led længere end 2: led. Kæbernes 

palpeflig meget lang, ofte delvis synlig fra oven. 

Kæbepalperne lange, endeleddet meget fint og 

kort, sylformet. Tungen kort, spaltet mindst til 

midten i to flige. Vingedækkernes bagrand kun 

meget svagt indbuet indenfor baghjørnerne. Bag- 

kroppen temmelig ligebred, 1.—3. frie rygled ved 

roden tværfurede. Mellemhofterne temmelig bredt 

adskilt fra hinanden, mellembrystforlængelsen 

meget kort, spidsen bredt og kort tilspidset. 1. bag- 

fodsled mindst så langt som 2. + 3. led. 

Arterne er knyttede til myretuer. "De. hører?£l 

de dyr, som myrerne er fjendtligt indstillede 

overfor (synektrerne). Ifølge E. Hølzel fortærer 

de større arter (funesta, humeralis, cognata) 

myrer, som de bedøver med et sekret, de ud- 

sprøjter af bagkropsspidsen, medens de mindre 

arter (f. eks. laticollis) ikke selv dræber myrerne, 

men lever af de større arters bytte. 

Oversigt over arterne. 

1. Oversiden rød eller rødgul, hoved, vingedækker og 

DUER EDIÅE SOREN Gre 5 SER ge 1..collåric 

Oversiden. anderledet Jarls. our IN FARE 2. 

2. 1.—3. frie rygled temmelig tæt punkterede. Føle- 

hornenes endeled ca. så langt som 8.—10. led 

Uleengne 11000SGETSEL TT RUSS 1 2. limbåtus. 

Bagkroppen yderst spredt punkteret eller næsten j 

glat. Følehornenes endeled tydeligt kortere end 

810. fad Banner; 5. . 1,7 SSG RAR DR HEE 3. 

3. Pronotum ikke over ”/, gang bredere end langt. 

Længde 5—68,5 RT SSU DGN DE IS SØ SS SA VAN 4. 

Be 
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Pronotum mindst Z/, bredere end langt. Længde 

ne Tree En HR SSR REESE ”GERSR SNERRE 6. 
Kroppen. sort, lårerie, sortbrune …....... . 3. funéstus. 

Kroppen delvis brunlig eller brunrød, lårene rød- 

TR I ng 0 gr srt SET SØER STE DRE SRERDE SE TRE SEERE ERE SESSEERREERS 5: 

5. Pronotums sider bagtil omtrent rette eller endog 

lidt indbuede, baghjørnerne tydeligt markerede. 

Bagfødderne kun ca. ”/, kortere end bagskinne- 

benet. Større, 5,5—6,5 mm ......... 4. humerålis. 

Pronotums sider bagtil rundede, omtrent gående 

jævnt over i bagranden, baghjørnerne derfor 

næppe markerede. Bagfødderne mindst ”/, kor- 

tere end bagskinnebenet. Mindre, 5—5,5 mm 

5, cogmÅtus: 

6. Vingedækkerne delvis brungule, langs sømmen 

kik kengere end pronotam 2. ge 6. lugens. 

Vingedækkerne sorte eller- sortbrune, langs søm- 

men kun ca. så lange som pronotum .. 7. laticéllis. 

1. Z. collåris Payk. (fig. 313). Let kendelig fra de følgende 

ved farven, langt børstehårede følehorn, smallere hoved og 

smallere, kun lidet tværbredt, meget spredt punkteret pro- 

notum. Blank, tyndt, lidt opstående behåret, rød eller rødgul, 

hoved, vingedækker, bagkropsspids samt mellem- og bagbryst 

sorte, følehornene sorte med rødgul spids. Pronotum ca. ”/. 

bredere end langt, bagtil med en dyb midtgrube. Vingedæk- 

kerne meget bredere end pronotum, groft og ret spredt punk- 

terede. Bagkroppen kraftigt punkteret i rodfurerne, iøvrigt 

næsten glat. Længde 4—5 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand i midten med en smal, stump- 

vinklet indskæring og på hver side af denne en lille stump 

tand (hos 2 omtrent jævnt rundet afstudset). 

Udbredt, men ikke almindelig og oftest enkeltvis eller 
fåtallig (J, Ø). Af findesteder kan nævnes: Thorsø bakker, 
Ørnsø; Sydfyn, Tåsinge, Mogenstrup, Boserup, mange steder 
i Nordsjælland. Den findes oftest på fugtig mosebund i opskyl 
og mos, hos Myrmica-arter, men er også truffet hos Lasius 

fuliginosus og Formica rufa. Marts—juni, sept. 
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Fig: 313."Zyras collaris SS FA: 

2. Z. limbåtus Payk. Let kendelig fra de andre arter 

ved de i oversigten anførte kendetegn. Blank, brunsort eller 

brunlig, hovedet mørkere, vingedækkernes rod og sider og 

bagkroppen fortil lysere, følehornene brunlige med lysere rod 

og spids, benene rødlige eller brunrøde. Forkroppen meget 

fint, på hovedet ret spredt, iøvrigt ret tæt punkteret. De ydre 

følehornsled ca. dobbelt så brede som lange. Pronotum ca. ”/, 

bredere end langt. Vingedækkerne kun lidt bredere end og 

ca. så lange som pronotum. Bagkroppen ret fint, fortil tem- 

melig tæt, bagtil mere spredt punkteret. Længde 4,5—5 mm. 

åg: Pronotum i midten med et langt og bredt, ret dybt 

indtryk (hos 2 kun bagtil ganske svagt indtrykt). 6. frie ryg- 
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leds bagrand bredt og dybt (hos 2 kun yderst svagt) indbuet 

med spidsvinklet tandformede yderhjørner. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø). Den forekom- 
mer ved tuerne af Myrmica scabrinodis, Lasius fuliginosus, 

niger, brunneus og flavus og Formica exsecta, sanguinea og 
fusca. Som regel enkeltvis, ofte i sand- og grusgrave. April— 
sept. 

kr funéstus Grav, - Let: kendelig fra. 2. laticollis ved 

betydeligere størrelse, længere følehorn og mindre stærkt 

tværbredt pronotum og fra alle de andre arter ved den om- 

trent ensfarvet mørke krop. Blankt sort eller brunsort, føle- 

horn og ben brunrøde eller brune, lårene mørkere. Føle- 

hornene temmelig lange, endeleddet ca. så langt som 9. + 

10. led, disse ca. 7/, gang bredere end lange. Pronotum ca. ”/. 

bredere end langt, ret fint og tæt punkteret. Vingedækkerne 

kun lidt bredere og ca. så lange som pronotum, punkturen 

lidt tættere end pronotums. Længde 5—5,5 mm. 

åg: Pronotum i midten med et langt, fladt indtryk. 6. frie 

rygleds bagrand omtrent lige afstudset (hos 2 på hver side 

lidt skråt afskåret), 6. bugleds bagrand tilspidset rundet (hos 

CC kortere og bredere rundet). 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Hos Lasius fuliginosus, 
ofte i antal. April—sept. 

4. Z. humerålis Grav. (fig. 314). Vor største art, kendelig 

ved størrelsen i forbindelse med farven og forholdsvis tydeligt 

markerede baghjørner på pronotum. Temmelig blank, brun- 

sort eller brunlig, hovedet mørkere, de forreste bagkropsled 

og vingedækkerne lysere, brungule, de sidste i baghjørnerne 

med en mørk plet, der strækker sig længere eller kortere 

fremefter og indefter, følehornenes rod og benene rødlige eller 

brungule. Følehornene omtrent som hos den foregående. For- 

kroppen temmelig fint og tæt punkteret. Pronotum ca. ”/, gang 

bredere end langt, temmelig fladt, langs midten med et fladt 

længdeindtryk og på hver side med et buet indtryk. Vinge- 

dækkerne kun lidt bredere end og ca. så lange som prono- 

tum. Længde 5,5—6,5 mm. 
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åg: Hovedet med et indtryk i midten. Pronotums længde- 

indtryk lidt kraftigere. 6. frie rygleds bagrand omtrent lige 

afstudset (hos 2 svagt rundet), 6. bugled bredt forlænget, 

med bredt afstudset (hos 2 jævnt rundet) bagrand. 

Fig. 314. Zyras humeralis 2. x 9. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Hos Formica rufa, sjæld- 
nere hos Lasius fuliginosus og umbratus. Ofte i antal. April— 
juli. 

5. Z. cognåtus Mårk. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker. 

Endvidere er farven gennemgående noget mørkere, idet bag- 

kroppens og vingedækkernes lysere partier er mindre udstrakte, 
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ofte næsten forsvundet, forkroppens punktur noget finere og 

tættere, pronotum stærkere hvælvet, med finere randet bag- 

rand og vingedækkernes behåring mere skråt udadrettet. 

Pronotum kun ganske lidt smallere end vingedækkerne, 

bagtil med et midterindtryk og et skråt indtryk på hver side 

af dette. Længde 5—5,5 mm. 

å: Panden med et bredt, fladt indtryk, der bagtil be- 

grænses af en ophøjet tværkam. Pronotums rodgruber lidt 

dybere. 6. frie rygleds bagrand bredt og fladt indbuet (hos 

QC rundet afstudset). 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Hos Lasius fuliginosus, 
sjældnere hos L. niger, Formica fusca og F. exsecta. Ofte i 
antal. Marts—juni, aug.—sept. En larve fundet ””/,, forpup- 
pede sig ?5/. i jorden i en kokon og klækkedes >/,. 

6. Z. lugens Grav. Denne og den følgende art adskilles 

fra de foregående ved ringere størrelse og stærkere tværbredt 

pronotum og kendetegnes iøvrigt ved, at følehornene ikke 

er ret lange, deres endeled lidt længere end 9. —+ 10. led og 

disse ca. dobbelt så brede som lange, samt at vingedækkernes 

behåring, bortset fra det bageste parti, er overvejende bagud- 

rettet. Blank, sort eller brun, vingedækkerne brungule, om- 

kring scutellum og baghjørnerne mere eller mindre udstrakt 

mørke, de forreste rygled bagtil lysere, følehornene brunlige, 

deres rod og benene rødlige eller brunrøde. Pronotum ca. /. 

bredere end langt, temmelig fint og tæt punkteret, med et 

indtryk foran scutellum, siderne jævnt rundede, baghjørnerne 

bredt afrundede. Vingedækkerne kun lidt bredere end pro- 

notum, lidt finere og tættere punkterede end dette. Længde 

4—4,5 mm. 

åg: Panden lidt fladere end hos 9. 6. bugleds bagrand 

rundet tilspidset (hos 2 fladere rundet). 

Sjælden (J, Ø). Elbæk strandskov, Silkeborg; Brahetrolle- 
borg, Sundby Storskov, Storskoven ved Guldborg L., Rette- 
strup ved Næstved, Sorø, Køge, Ledreborg, Dyrehaven, 
Brede, Donse, Hillerød, Storkevad. Hos Lasius fuliginosus, 

ofte i antal. April—aug. 
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7. Z. laticéllis Mårk. Vor mindste art, let. kendelig ved 

størrelsen og den mørke farve. Sort, vingedækkerne ofte sort- 

brune, rygleddenes bagrande ofte noget lysere, følehornene 

brunlige, deres rod og benene rødlige eller brunrøde. For- 

kroppen noget fedtagtigt glinsende, meget fint og ret tæt 

punkteret. Pronotum ca. /. bredere end langt, med jævnt 

rundede sider og afrundede baghjørner. Vingedækkerne næppe 

bredere end pronotum. Længde 3,5—4 mm. 

åg: Panden med et meget fladt indtryk. Pronotum i midten 

meget fladt nedtrykt, meget kraftigere mikrochagrineret og 

derfor meget mattere end hos 9. 6. frie rygleds bagrand bredt 

og meget fladt indbuet (hos 2 noget rundet og i midten smalt 

og yderst svagt eller næppe indbuet). 

Temmelig almindelig (J, Ø). Hos Lasius fuliginosus, ofte 
i antal. Maj, juli—aug. 

23. Lomechisa Grav. 

Let kendelig fra alle vore andre rovbiller ved 

kroppens form og behåring. Kroppen bred, over- 

siden ret flad, undersiden hvælvet. 1.—3. frie 

rygleds bagrand på hver side tilligemed sidekan- 

terne samt 6. frie rygled ved baghjørnerne gult 

duskhårede, kroppen iøvrigt yderst fint og tyndt 

behåret. Hovedet lille, bagtil ikke indsnøret, 

tindingerne ikke kantede. Følehornene slanke. 

Pronotum bredt, bagranden på hver side ind- 

buet. Vingedækkernes bagrand meget svagt ind- 

buet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen frem- 

efter noget tilsmalnet, sidekanterne kraftige, 1.— 

3. frie rygled tværfurede ved roden. 6. frie ryg- 

leds bagkant stærkt indbuet. Benene lange og 

kraftige, lårene ved spidsen tæt gulhårede, 1. bag- 

fodsled omtrent så langt som 2. + 3. led. 

Arterne er ægte myregæster (symphiler). 
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1. L. strumdåsa Grav. (fig. 315). Brun, med fedtet glans, 

hoved, bryst og de mellemste rygled oftest mørkere. Hovedet 

Fig. 315. Lomechusa strumosa %. x 11. 

fortil med en bred fure. Følehornenes rodled meget tykt, i 

spidsen på oversiden indbugtet, 3.led meget længere end 

2. led, de ydre led lidt længere end brede, endeleddet langt 
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tilspidset. Pronotum omtrent dobbelt så bredt som langt, 

med ukantede, bagtil næsten rette sider og omtrent ret- 

vinklede, på selve spidsen rundede baghjørner, med fin 

længdemidtfure, blankt, mod siderne og scutellum mat på 

grund af kraftig chagrinering. Vingedækkerne meget fint og 

lidet tæt punkterede, omtrent parallelsidede. Bagkroppen 

næsten glat. Længde 5—6 mm. 

Ø: 3. og 4. følehornsled på indersiden med lang, tæt, 

hvidgul behåring. ; 

Meget sjælden (Ø). Holte, Teglstrup hegn, Tisvilde hegn. 
I tuerne af Formica sanguinea. Maj—juni. En enkelt gang 
ketset (7?/,). Både billerne og deres larver plejes og passes af 
myrerne, fodres af dem med opgylpet næringssaft (men for- 
tærer. dog også myreæg og -larver) og flyttes med af myrerne, 
når disse bygger nyt bo. Fra bagkroppens hårduske udsvedes 
en saft, der slikkes af myrerne. Når Lomechusaen tager til i 
antal, affolkes myretuen og uddør undertiden helt, og til- 
stedeværelsen af talrige Lomechusaer betragtes som et syge- 
ligt fænomen, der muligvis bidrager til opståen af de såkaldte 
pseudogyner, mellemformer mellem myrehunner og -arbej- 
dere. I udlandet er arten undtagelsesvis fundet hos Formica 
rufa. 

24. Atémeles Steph. 

Nærstående til den foregående slægt, men ad- 

"skilt fra den ved, at pronotums baghjørner er- 

mere spidst udtrukne, at kun sidekanterne, ikke 

tillige bagranden af de 3 første frie rygled er gult 

duskhårede, at benene er meget tyndere, lårene 

uden tæt gul behåring ved spidsen og 1. bagfods- 

led kortere, ikke eller kun ganske lidt længere 

end 2. led. 
Arterne er ægte myregæster (symphiler). Fra efterår til 

næste forår opholder de sig hos Myrmica-arter og står her i 
det samme forhold til disse som Lomechusa til Formica 
sanguinea. Om foråret søger de bort til tuer af Formica-arter, 
hvor de lægger æg og får deres yngel opklækket af myrerne. 
Om efteråret forlader de nyklækkede dyr Formica-tuerne og 
søger til Myrmica-tuerne. 

a die ER 
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Oversigt over arterne. 

1. 1.—3. frie rygled bag rodfuren i midten med en 

kraftig rundet, ophøjet tværvulst. 3. følehornsled 

ikke over cx 1/. gangs kengére end”2. ledv. 

1. emarginåtus. 

1.—3. frie rygled uden tværvulst bag rodfuren. . VÆ 

2. Vingedækkerne tæt, 1.—3. frie rygled ret tæt 

punkterede. Mindre, 4—4,5 mm ..... år pafaddxus. 

Vingedækkerne temmelig spredt, 1.—3. frie rygled 

meget spredt punkterede. Større, 4,3—5 mm 

pubicdllis. 

1. A. emarginåtus Payk. (fig. 316). Rustrød, vingedæk- 

kerne lidt lysere, hovedet, pronotums midtparti, eller under- 

tiden hele pronotum, og midten af de forreste frie rygled 

mørkere. Hoved og pronotum kraftigt, vingedækkerne fint 

mikrochagrinerede. Følehornenes ydre led mindst så lange 

som brede, endeleddet meget langt og slankt, betydeligt 

længere end 9. —+ 10. led. Pronotum over de spidsvinklet, 

skråt udadtrukne baghjørner lidt bredere end vingedækkerne, 

fremefter tilsmalnet, siderne ukantede, oftest lidt indbuede 

bag midten, overfladen meget fint og ret spredt punkteret, 

på hver side med et bredt længdeindtryk. Vingedækkerne 

fint og meget tæt punkterede. Bagkroppen blank, yderst 

spredt punkteret. Længde 4—4,5 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos ZZ stumpvinklet rundet 

tilspidset, hos 2 bredt og fladt rundet. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Tidligt om foråret hos de 
forskellige former af Myrmica rubra (M. laevinodis m. fl.), 
senere hos Formica fusca, undertiden også hos F. sanguinea 
og rufa. 

2. A. parad&xus Grav. Nærstående til den foregående, 

men let adskilt fra den ved, at følehornenes 3. led er omtrent 

dobbelt så langt som 2.led og endeleddet lidt kortere, at 

1.—3. frie rygled mangler tværvulst og at rygleddenes punktur 

er tættere, på de forreste led temmelig tæt. Endvidere er 
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Fig. 316. Atemeles emarginatus. x 12. 

pronotum fremefter næppe tilsmalnet, med kortere, mindre 

stærkt udadtrukne baghjørner og svagere punktur og på hver 

side i længdeindtrykket med en rund grube, der kun sjældnere 

findes hos den foregående; forøvrigt varierer pronotums form 

og skulptur noget hos begge arter. Mellem- og bagskinne- 
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benene er i inderste tredjedel lidt tyndere end hos den fore- 

gående og bagskinnebenene svagt (hos den foregående næppe) 

indadkrummede. Længde 4—4,5 mm. 

g og 92: Som den foregående. 

Meget sjældnere end den foregående (J, Ø). Af findesteder 
kan nævnes: Eisbøl, Restrup, Hammer bakker; Brede, Ør- 
holm, Jægerspris, Hornbæk. Tidligt om foråret hos de forskel- 
lige former af Myrmica rubra, især M. ruginodis og scabrino- 
dis, senere hos Formica rufibarbis, måske også undertiden hos 
F. fusca. 

[A. pubicéllis Bris. Nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker og 

ved som regel bredere pronotum. Fra A. emarginatus adskilles 

arten let ved fremefter ikke tilsmalnet pronotum med kortere, 

næppe udadtrukne baghjørner, mere spredt punkterede vinge- 

dækker, manglende tværvulst på 1.—3. frie rygled og betyde- 

ligere størrelse. 3. følehornsled er længere end hos A. emar- 

ginatus, men ikke dobbelt så langt som 2. led. Længde 

4,5—5 mm. 

Benns art, der bl.'a. er fundet F Halland. i: Sverige og i 
Hamburgegnen, kunne muligvis træffes også hos os. Tidligt 
om foråret hos de forskellige former af Myrmica rubra, senere 
hos Formica rufa, undertiden også hos F. truncorum, F. fusca 
og F. rufibarbis.] 

9. slægtsgruppe Aleochårini. 

Hovedet ikke snudeformet forlænget. Kæbe- 

palperne 4-leddede, endeleddet tyndere og kor- 

tere end 3. led; hos Aleochara og Tinotus er kæ- 

bepalperne 5-leddede, idet det tynde 4. led er af- 

sluttet med et yderst lille endeled (fig. 318, p. 357). 

Fødderne 5-leddede, hos Tinotus er forfødderne 

dog 4-leddede. 

Victor Hansen : Rovbiller. III. 23 
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18 danske slægter. Arterne 1,2—8 mm lange. 

Slægterne i denne slægtsgruppe er med nogen 

øvelse som regel ret lette at adskille fra hver- 

andre allerede ved dyrenes habitus, hvilket navn- 

lig gælder de to artrige slægter, Oxypoda og 

Aleochara. De afgørende slægtskarakterer beror 

imidlertid tildels på forskelligheder vedrørende 

munddelene, især kindbakker, hage, tunge og 

læbepalper, således at der kræves undersøgelse 

af hovedets underside ved stærk forstørrelse. 

Også den i litteraturen som regel anvendte son- 

dring mellem slægter med og slægter uden ind- 

snøring af hovedet bagtil kan for nogle slægter 

volde vanskelighed, idet den ikke er skarp, og 

bedømmelsen kan afhænge af, hvor stærkt hove- 

det ved præparationen er trukket frem. Neden- 

for gives først til praktisk orientering med hensyn 

tl de danske arter en slægtsoversigt, hvor de 

ovennævnte vanskeligheder i videst muligt om- 

fang søges undgået, og derpå en mere systema- 

tisk opbygget oversigt, svarende til de i littera- 

turen sædvanligt forekommende. 

Første oversigt over slægterne. 

1. Forfødderne 4-leddede. Kæbepalperne 5-leddede 

(som hos Aleochara, jfr. fig. 318, p. 357). Længde 

re 1112 ØRNE SER rel 19-Tinétus (pp 477): 

Forfødderne 5-leddede. Kæbepalperne 4-leddede, 

undtagen "hos Aleochara 30 FASE 2. 

2. Vingedækkernes rygflade udadtil afgrænset af en 

sidekant. Pronotum meget bredt, bagranden 
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dybt tvebuet, baghjørnerne spidsvinklede (fig. 

BESS] RTE SMÅ pk: 8. Dinårda (p. 387). 

Vingedækkerne uden sådan sidekant. Pronotum 

i det højeste med svagt tvebuet bagrand, bag- 

kurnerne ikke -spidsvinklede: 3 3 re sake så 3 

3. Hoved og pronotum (hos de danske arter) tæt og 

groft punkterede. 1.—4. frie rygled tværfurede 

Fig. 317. Amarochara umbrosa. 1.—5. følehornsled. 

ved roden. Følehornene lange og meget kraftige 

(85324, p. 370)... Længde 3—7 mm 2... 

2 lyvohates(p: 368): 

Hoved og pronotum ikke tæt og groft punkterede, 

i modsat fald kun 1.—3. frie rygled tværfurede 

BEES rs Ens ODS SE AEG Å. 

4. 1. følehornsled på oversiden ved spidsen med en 

fure, der er mindst så lang som "/, af leddet, til 

optagelse af 2. led, hvis rod er stærkt krummet 

(fig. 317). Hovedet bagtil indsnøret, følehornene 

kraftige. (fig. 327, p. 381)... 6.Amar6chara (p. 379). 

1. følehornsleds spids simpel eller med en flad ud- 

HEUER DÅ oversiden 2 od NREN relse en 5. 

5. Hele oversiden yderst fint og tæt, silkeagtigt be- 

håret. Pronotum omtrent så langt som bredt, 

bredest foran eller omkring midten. De ydre 

følehornsled ca."/, gang bredere end lange. 

1.—3. frie rygled stærkt, 4. led kun meget svagt 

Lænbret. ved. roden 2. 5. 45 5. ltydcara (pp: 378). 

Hele oversiden ikke yderst fint og tæt, silkeagtigt 

23" 
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behåret, i modsat fald pronotum bredere end 

langt og oftest bredest bag midten (Oxypoda 

og Hygropora) eller de ydre følehornsled ikke 

eller kun svagt tværbrede (Chilopora) eller 1.— 

4. frie rygled tydeligt tværfurede ved roden 

alder SISSEL BENE HOS ED TEN GSR RISE 

Hovedet bagtil ret stærkt indsnøret (fig. 325, 326 

og 328, p. 375, 378 og 384). 1. bagfodsled mindst 

ca. så langt som 2. + 3. led og som kloleddet 

Hovedet bagtil ikke eller kun lidt indsnøret, i mod- 

sat fald (Phloeopora og Phloeodroma) 1. bag- 

fodsled tydeligt kortere end 2. + 3. led og end 

Kkloleddet SS SEES BE 5 VTS BESS MANERER 

1.—4. frie rygled tværfurede ved roden. Tindin- 

gerne ikke, eller kun helt bagtil, kantede 

3. Caléådera (p 

Kun 1.—3. frie rygled tværfurede ved roden ... 

Pronotums sider med enkelte lange, udstående 

børstehår. 1. mellemfodsled ca. så langt som 

2. led. Rygleddene (hos vore arter) meget spredt 

punkterede og behårede "SÆLER 7. Ocålea (p 

Pronotums sider uden lange børstehår. 1. mellem- 

fodsled ca. så langt som 2. + 3. led. Rygleddene 

tæt og fint punkterede og behårede 

4. Chilbdpora (p 

De ydre følehornsled tæt sammentrængte, det ene 

leds forflade sluttende tæt til det næste leds 

bagflade (fig. 351, p. 442). 1. bagfodsled tydeligt 

kortere end kloleddet. Pronotums bagrand på 

hver side lidt indbuet, dets baghjørner tydeligt 

markerede. Hovedet ikke indsnøret bagtil 

15. Thias6phila(p 

De ydre følehornsled ikke tæt sammentrængte, 

stilkede som sædvanligt (se f. eks. fig. 340, p. 411) 

Kæbepalperne 5-leddede (fig. 318). Bagbrystets 

epimerer synlige bag vingedækkernes baghjørner 

(fig. 357, p. 464). For- og mellemskinnebenene 

390 
8 

, 382). 

. 376) 

. 441). 

10. 
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på ydersiden med fine torne mellem den sædvan- 

høe fine..behåring ;. 18. Alebchara (p. 450). 

Kæbepalperne 4-leddede. For- og mellemskinne- 

benenes yderside, undtagen hos Microglotta, 

uden torne, kun med den sædvanlige fine be- 

LT SVT TEE 1) Ro ERRNSRER 0 sære oner SØDERE NERE SES LAKES ERE SDS BEDES IT: 

Se kæbepa lpe 
N …… fæbepalpe N 

Fig. 318. Aleochara curtula. Munddele. 

11. For- og mellemskinnebenene på ydersiden med 

fine torne mellem den sædvanlige fine behåring 

17. Microglotta (p. 445). 

For- og mellemskinnebenenes yderside kun med 

(len sædvanlige fine behåring 250 0 oe kede 12. 

12. Hovedet væsentligt smallere end pronotum. Hoved 

og pronotum fint eller ret fint punkterede ... 13. 

Hovedet ikke eller kun lidt smallere end pronotum, 

i modsat fald hoved og pronotum groft punk- 

REE (OEVusd procidua si lena tek 16. 

AMR bes todsled længere end kloleddet) 2..…....... 14. 

1. bagfodsled ikke væsentligt længere end kloleddet 15. 

14. Hagen fremefter stærkt tilsmalnet (fig. 319). Krop- 

pen sort, bred, pronotum ca. ”/, gang bredere 

end langt. Bagkroppens punktur lidet fin 

12. Hyeropora (pp: 399). 

1) Hos Oxypoda lucens og recondita er 1. bagfodsled ikke tyde- 
ligt længere end kloleddet, men disse arter er kendelige fra vore 
Crataraea- og Stichoglossa-arter ved finere bagkropspunktur og 
lysere farve. 
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Hagen fremefter kun noget tilsmalnet (fig. 320). 

Kroppen ikke ensfarvet sort, i modsat fald bag- 

kroppens punktur meget fin 13. Oxypoda (p. 401). 

LARS 
Fig. 319. Hygropora. Hagen (efter Mulsant). 

15. 1. mellemfodsled ikke tydeligt længere end 2. led 

14. Stichoglåssa (p. 437). 

1. mellemfodsled meget længere end 2. led... 

16. Crataraea (p. 444). 

16. 1. bagfodsled ikke væsentligt kortere end kloleddet. 

Kroppen (hos de danske arter) ensfarvet sort 

11..0cyisa (pis 

1. bagfodsled meget kortere end kloleddet...... ig te 

ræbepolpe 

kpalpe- 
"stamme 

Fig. 320. Oxypoda spectabilis. Munddele. 

17. Tindingerne mindst ca. dobbelt så lange som 

øjnene (fig. 330 og. 333, p. 391 og 394). Længde 

EAR SR 2 132 HERRER ERE SER ER EET 18. 

Tindingerne ikke nær dobbelt så lange som øjnene. 

LENS. B2r—3 MIN sis rrre ke rel Kani LE ARE GADERNE AES 19. 

18. Hovedet hvælvet, i midten uden rund grube, un- 

dertiden med et meget svagt længdeindtryk, 
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tindingerne rundede (fig. 330, p. 391) 

9. Medtica (p. 389). 

Hovedet fladt, i midten med en lille, rund grube, 

tindingernes forreste del ret (fig. 333, p. 394) 

10. Pragensiélla '(p. 394). 

Vingedækkernes bagrand indenfor baghjørnerne 

stærkt indbuet (fig. 322, p. 364) 

1: Piloeopora(p.-362). 

Vingedækkernes bagrand indenfor baghjørnerne 

kun svagt indbuet 12.52541 Phloebddroma p. 367). 

Anden oversigt over slægterne. 

Forfødderne 4-leddede. Kæbepalperne 5-leddede 

(som hos Aleochara, jfr. fig. 318, p. 357). Længde 

1 ir KR i ERR SNERRE REESE ESSEN 19, Tinétus (p. 467): 

Forfødderne 5-leddede. Kæbepalperne 4-leddede, 

RENS en. hos Aleochafa 200 SLSL VDS ERSE IK KEEE 2. 

Kæbepalperne 5-leddede (fig. 318, p. 357). Bag- 

brystets epimerer synlige bag vingedækkernes 

baghjørner (fig. 357, p. 464). For- og mellem- 

skinnebenene på ydersiden med fine torne mel- 

lem den sædvanlige fine behåring .....…........ 

18. Ale&chara (p. 450). 

FEE nerne 4-leddede…, 220.50 nu øst ek nen 3. 

Vingedækkernes rygflade udadtil afgrænset af en 

skarp sidekant. Pronotum meget bredt, bagran- 

den dybt tvebuet, baghjørnerne spidsvinklede 

FRR SS D, 388) ori dend 8. Dinårda (p. 387). 

Vingedækkerne uden sådan sidekant. Pronotum i 

det højeste med svagt tvebuet bagrand, bag- 

mibrerne ikke spidsvinklede .…..…. 200 ddnn 4. 

Slaves bagtil tydeligt indsnøret . …. 01005 5. 

Hovedet bagtil ikke eller kun svagt indsnøret... 12. 

1. bagfodsled tydeligt kortere end 2. + 3. led og 

EET VR BRA TØSER 6. 
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1. bagfodsled i det mindste ca. så langt som 2. + 

i led og som-kloleddet SAS SR ER SSR vÉ 

6. Vingedækkernes bagrand indenfor baghjørnerne 

stærkt indbuet (fig. 322, p. 364). 1. læbepalpeled 

CYURATISk. 20 SSR DAR GENER 1. Phloebdpora (p. 362): 

Vingedækkernes bagrand indenfor baghjørnerne 

svagt indbuet. 1. læbepalpeled fortykket ved 

SATSER HE RR RSD Phloebddroma (p. 367). 

Fig. 321. Ocalea concolor. Tunge og læbepalper. 

7. Tungen lang og smal, nående betydeligt forbi 

1. læbepalpeleds spids (fig. 321). 1.—3. frie ryg- 

led tværfurede ved roden. Tindingerne og kin- 

HELE KARTE SEN SEEST REG 7. Ocålea (p. 382). 

Tungen kort, ikke eller kun lidt længere end 1. læ- 

LD ur raa] 5 + Beseler RSS go AE MED okee eg Slate] FT aa 8. 

8. 1. følehornsled på oversiden ved spidsen med en 

fure, til optagelse af 2. led, hvis rod er stærkt 

krummet (fig. 317, p. 355). Følehornene kraftige 

6. Amaréchara (p. 379). 

1. følehornsleds spids simpel eller med en flad ud- 

FDIM DE VELSET 4 ae RRS NERE KE MED 9. 

9. 1.—4. frie rygled tydeligt tværfurede ved roden 10. 

Kun 1.—3. frie rygled tydeligt tværfurede ved 

MET 7 1 kaj NPD RERE LE FDR SEERE RR SETE ES Tele dne kr nur 13; 

10. Tindingerne fuldstændigt kantede. Hoved og pro- 

notum groft og tæt punkterede 2. Ily&bates (p. 368). 

Tindingerne ikke, eller kun helt bagtil, kantede. 

Hoved og pronotum ikke groft punkterede 

3. Calédera (p. 371). 

1) Hos Ityocara er 4.led meget svagt tværfuret. 



AL: 

12. 

13. 

14. 

35; 

16. 

Er: 

361 

Hovedet bagtil stærkt indsnøret, følehornene 

slanke, de ydre led ikke eller kun svagt tvær- 

Brede (fig. 326;-p. 378) oa; 4. Chil&pora (p. 376). 

Hovedet bagtil svagere indsnøret, følehornene 

kraftige, de ydre led ca.?/, gang bredere end 

EDER SEERE SE SEES DE SENERE SES EN SR 5. Ityodcara (p:378): 

ET LE TR SS ANES zar RARE RR ERR BESET DE M0. SUPRA SEER NERE SPRE SNS Så 13: 

Tungen i spidsen spaltet eller indskåret (se fig. 320, 

LE TA ØR SEERE SER NØRRE SKER EO RESAE SEERNES SESEREEDT RE SED, 14 

For- og mellemskinnebenene på ydersiden med 

fine torne mellem den sædvanlige fine behåring. 

Følehornenes endeled ikke længere end 9. + 10. 

led. Vingedækkernes behåring helt eller næsten 

nedliggende 74 brunes sæ. 17. Microgléotta (p. 445). 

For- og mellemskinnebenenes yderside kun med 

den sædvanlige fine behåring. Følehornenes ende- 

led lidt længere end 9. + 10. led. Vingedækker- 

nes behåring tydeligt opstående ............ 

16. Crataraea (p. 444). 

2. læbepalpeled væsentligt kortere og smallere end 

BE (Se RE: SM DL DOS 3 or rare ege MBE TRE 15 

2. læbepalpeled kun lidet kortere og smallere end 

1. led. 1. bagfodsled ikke længere end kloleddet 19. 

1. bagfodsled tydeligt kortere end kloleddet. Tin- 

dingerne mindst dobbelt så lange som øjnene 

(fig, 330 og 333, p. 391 og 394). Længde 1,2— 

ER DE DE anale seede 16: 

1. bagfodsled ikke væsentligt kortere end kloleddet 17. 

Hovedet hvælvet, i midten uden rund grube, un- 

dertiden med et meget svagt længdeindtryk, 

tindingerne rundede (fig. 330, p. 391) 

9. Medbtica (p. 389). 

Hovedet fladt, i midten med en lille, rund grube, 

tindingernes forreste del ret (fig. 333, p. 394)... 

10. Pragensiélla (p. 394): 

Tungen kun indskåret i spidsen, indskæringen dog 

undertiden fortsat i en kort, smal spalte (under- 
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slægt Deubelia). Pronotums epipleurer mindre 

stærkt ombøjede, mere eller mindre synlige fra 

siden. 1: bagfodsled ikke væsentligt længere end 

kloleddet. Bagkroppen ikke langt og stærkt til- 

SEAL AT SES EDEN SUE NORGE DE 11. "Ocyusa 1p. 395) 

Tungen dybere spaltet (fig. 320). Pronotums epi- 

pleurer meget stærkt ombøjede, ikke synlige fra 

siden. 1. bagfodsled som regel tydeligt længere 

end kloleddet. Pronotum oftest bredest bag 

midten. Bagkroppen oftest ret langt og stærkt 

tilspidset, rygleddene oftest fint og tæt punk- 

terede og be anede SKS ME EN SES NER 18. 

18. Hagen fremefter stærkt tilsmalnet (fig. 319, p. 358). 

Kroppen sort, pronotum ca. ”/, gang bredere end 

langt. Bagkroppen lidet fint punkteret 

12. "Hygropora (p. 399). 

Hagen fremefter kun noget tilsmalnet (fig. 320). 

Kroppen ikke ensfarvet sort, i modsat fald bag- 

kroppen meget fint punkteret 13. Oxypoda (p. 401). 

19. Følehornenes ydre led ikke tæt sammentrængte, 

stilkede som sædvanligt (fig. 350, p. 440). 1.—3. 

bugled noget tværnedtrykte ved roden 

14. Stichoglåssa (p. 437). 

Følehornenes ydre led tæt sammentrængte, det 

ene leds forflade sluttende tæt til det næste leds - 

bagflade (fig. 351, p. 442). 1.—3. bugled ikke 

tværnedtrykte ved roden 15. Thiasé&éphila (p. 441). 

1. Phloebpora Er. 

Blandt slægterne med bagtil tydeligt indsnøret 

hoved kendetegnet ved, at hovedet i det højeste 

er meget lidt smallere end pronotum, følehornene 

ret korte, med tværbrede ydre led, pronotum 

bredest foran midten, bagkroppen bagtil på 

siderne med udstående børstehår, 1.—4. frie ryg- 

led ved roden tværfurede (4. led undertiden kun 
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svagt) og 1. bagfodsled kortere end 2. + 3 led og 

end kloleddet. 

Kroppen temmelig smal og ligebred. Tindin- 

gerne forneden med eller uden kant. 3. føle- 

hornsled som regel kortere end 2. led. Højre 

kindbakke med en tand midt på indersiden. 

Kæbepalperne ret slanke, endeleddet fint, syl- 

formet. Tungen lidt længere end 1. læbepalpeled, 

spaltet til midten. 1. læbepalpeled cylindrisk, 

meget længere og tykkere end 2. led. Pronotums 

behåring overvejende bagudrettet, hos Phl. corti- 

calis dog noget skråt udadrettet. Vingedækkernes 

behåring overvejende bagudrettet, deres bagrand 

stærkt indbuet indenfor baghjørnerne. 5. frie 

rygled i reglen tydeligt længere end 4. 

Om Phloeopora-arternes adskillelse fra Sticho- 

glossa-arterne, der har en lignende levevis, se 

nedenfor p. 438. 
Arterne lever især under bark af stammer, stubbe og 

grene, bl. a. i barkbillegange, hvor de og deres larver antages 
at leve af barkbilleyngel. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum behåring på hver side af midtlinien 

rettet skråt bagud og udad, dets sider med nogle 

lange udstående børstehår, af hvilke de længste 

ikke er kortere end 2. følehornsled. Pronotum 

blankt, uden synlig mikroskulptur. 4. frie ryg- 

leds tværfure meget svagere end de foregående 

leds. Vingedækkerne rødgule, fortil sorte 4. corticålis. 

Pronotums behåring, bortset fra bagranden, over- 

vejende rettet lige bagud, dets sider kun med 

ganske enkelte børstehår, der er meget kortere 

end 2. følehornsled. 4. frie rygleds tværfure ikke 

væsentligt svagere end de foregående leds.... 2. 
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2. Hovedet lidet blankt, tydeligt mikronetmasket., 

yderst fint og meget utydeligt punkteret. Pro- 

notum ret mat, tydeligt mikronetmasket, tæt og 

fint kornet og tæt behåret, oftest næppe eller 

kun meget lidt smallere end vingedækkerne. 

Benene rodede. 40 ste SERRA REDE 3. 

Hovedet noget blankere, tydeligt punkteret. Pro- 

notum noget blankere, mindre tæt kornet og 

mindre tæt behåret. Benene oftest brunrøde. . 4. 

3. Rygleddene temmelig blanke, ret tæt punkterede 

| 1. teståcea. 

Rygleddene meget blanke, mindre tæt punkterede, 

isæersde. banes ss SE SE LEES nitidiventris 

4. Pronotum overalt kraftigt mikronetmasket. Hove- 

dets punktur meget hh 11.55. 2. ångustifårmis. 

Pronotum, især mod siderne, kun svagt, ofte utyde- 

ligt mikronetmasket. Hovedets punktur mindre 

fin, bag øjnene endog temmelig kraftig ..... dl Ler ss 

1. Phl. teståcea Mann. (rép- 

tans Ganglb., Joh., nec Grav.) 

(fig. 322). Kendetegnet ved ty- 

delig, meget tæt netmasket mi- 

kroskulptur på hoved og prono- 

tum, yderst fin og meget utyde- 

lig punktur på hovedet og for- 

holdsvis stort, ret mat prono- 

tum, der er tæt og fint kornet 

og tæt behåret, og hvis sider for- 

til kun har enkelte meget korte 

og fine, udstående  børstehår. 

Som regel er pronotum næppe el- 

ler kun meget lidt smallere end 

vingedækkerne, men dette ken- 

detegn varierer og egner sig ikke 

Fig. 322. Phloeopora testacea. til at adskille arten. Sort, pro- 
x 15. notum ofte mørkebrunt, vinge- 
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dækkerne lysere eller mørkere brunrøde, ofte mørkere fortil, 

rygleddenes bagrande og bagkropsspidsen lysere, følehornene 

brunlige, deres rod og benene rødgule. Hovedet lidt smallere 

" end pronotum, dette lidt bredere end langt. Vingedækkerne 

langs sømmen som regel ikke længere end pronotum, tem- 

melig tæt og kraftigt kornetpunkterede, svagt mikronetma- 

er feslacea & milidiventris 

Fig. 323. Phloeopora 3. Penis, set fra siden og fra oven. 

skede. Rygleddene temmelig tæt og fint, de bageste lidt min- 

dre tæt punkterede, 5.led meget længere end 4. Længde 

2,5—3 mm. 
Øg: 6. bugleds bagrand i midten betydeligt (hos 2 kun 

yderst svagt) fremtrukket, og på hver side lidt (hos 2 ikke) 

mdbret. Penis fig. 323, a. 

Almindelig (J, Ø, B). Under bark såvel af løvtræer som 
nåletræer. Især forår og efterår. 

[Ph]. nitidivéntris Fauv. Yderst nærstående til testa- 

cea og kun adskilt fra den ved det i oversigten nævnte 

kendetegn samt ved, at pronotums sidebørstehår er endnu 

kortere, rygleddenes bagrande ikke eller kun yderst smalt ly- 

sere og hannens parringsorgan afvigende. Længde 2,8—3 mm. 
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gg og 2: 6. bugled som den foregående. Penis, set fra oven, 

med meget bredere rodparti og, set fra siden, længere til- 

spidset og mindre stærkt indsnævret i midten, se fig. 323, b. 

Arten er fundet bl. a. i Sydnorge og i Helsingland i Sverige, 
og dens forekomst hos os er ikke usandsynlig. Den er i Sverige 
fundet under bark af fyr, gran, asp og el (i gange af bark- 
billen Dryocoetes alni Georg), April.] 

2. Phl. ångustifårmis Baudi. Nærstående til Phl. testa- 

cea, men adskilt fra den ved lidt ringere størrelse, betydeligt 

smallere krop, mørkere farve, noget blankere hoved og pro- 

notum, meget fin, men dog tydelig punktur på hovedet, for- 

holdsvis mindre pronotum, der er tydeligt mindre tæt — men 

lidt skarpere — kornet og mindre tæt behåret, og hvis side- 

børstehår er tydeligt længere, samt ved, at vingedækkerne 

altid er tydeligt bredere end pronotum og langs sømmen lidt 

længere end pronotum, og at rygleddenes punktur er lidt 

kraftigere og mindre tæt. Sort, vingedækkerne, især bagtil, 

brunlige, følehornene brune eller brunsorte med lysere rod, 

benene brune eller brunrøde. Hovedet omtrent så bredt som 

pronotum. Længde 2,3—2,5 mm. 

gg og 9: 6. bugled omtrent som hos Phl. testacea. 

Hidtil kun fundet i Esbjerg Nørreskov og ved Robbedale 
(Bornholm), i barkbillegnav under bark af udgåede fyrre, 
sept.—okt. I Sverige og Finland er den især fundet under 
bark af fyr og gran, ofte brandskadede træer, undtagelsesvis 
under bark af en ung, brandskadet birk. 

3. Phl. téres Grav. (corticålis Ganglb: nec. Grav.) Nær 

stående til de foregående, men adskilt fra dem ved svagere, 

ofte utydeligt, mikronetmasket og derfor blankere forkrop, 

navnlig pronotum, kraftigere punktur på hovedet og i for- 

hold til pronotum lidt bredere vingedækker. Fra Phl. testacea 

adskilles den yderligere ved betydeligt smallere, mere spredt 

kornet og behåret pronotum med tydeligt længere sidebørste- 

hår, smallere, noget kraftigere punkteret bagkrop og oftest 

brunrøde ben, og fra Phl. angustiformis yderligere ved lidt 
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tættere punkteret bagkrop. Farven omtrent som hos sidst- 

nævnte art. Hovedet omtrent så bredt som pronotum. Længde 

2,3—3 mm. 

åg og 2: 6. bugled omtrent som hos Phl. testacea. 

Hidtil kun fundet fåtalligt i Sundby Storskov under ege- 
bark med barkbilleangreb dels på udgåede grene, dels på 
tynde, fældede stammer (!-20/., 1/,), og i Kragelunden ved 
Fuglsang (1 stk. nedbanket af gamle grene,-?”/,). 

SæP hl. corticålis: Grav. (låtens  Ganglb.,…Joh.).:.-Let 

kendelig fra de foregående ved de i oversigten anførte skelne- 

mærker. Blankt sort, vingedækkerne rødgule, deres forreste 

halvdel eller tredjedel sort, bagkropsspidsen lysere, følehornene 

brune, deres rod og benene rødgule. Forkroppen næsten uden 

mikroskulptur. Hovedet omtrent så bredt som pronotum, 

spredt, fladt punkteret. Pronotum betydeligt smallere end 

vingedækkerne, temmelig kraftigt og jævnt tæt punkteret 

(ikke som hos de foregående arter overvejende kornet). Vinge- 

dækkerne temmelig kraftigt og tæt punkterede, skuldrene 

med et langt, udstående børstehår. Bagkroppen ret tæt, 

bagtil mere spredt punkteret, 5. frie rygled kun lidt længere 

end 4. Længde 2,5—3 mm. 

&g: Pronotums rod i midten lidt bagudtrukket og afglattet 

med svagt og smalt indbuet bagrand. 6. bugled stærkere 

rundet-tilspidset (hos 2 bredere rundet). 

Hidtil kun fundet fåtalligt på Lolland-Falster, bl.a. i 
Bangsebro skov, marts—maj. Den angives i udlandet at være 
fundet under bark af eg, bøg og fyr. 

[Phloebdroma Kr. 

Meget nærstående til den foregående slægt, 

men adskilt fra den ved, at 1. læbepalpeled er 

fortykket ved spidsen og meget tykkere og læn- 

gere end 2.led, og at vingedækkernes bagrand 

kun er svagt indbuet indenfor baghjørnerne. 
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Den nedennævnte art er iøvrigt let kendelig 

fra vore Phloeopora-arter ved mørkere følehorn 

og ben. | | 

Phl. céåncolor Kr. Sort, lidet blank, følehorn og ben, 

undertiden også vingedækkerne, sortbrune eller brune, fød- 

derne lysere. Oversiden med fin, på pronotum kraftigst mikro- 

netmaskning. Hovedet omtrent så bredt som pronotum, 

spredt og svagt punkteret. Pronotum smallere og betydeligt 

kortere end vingedækkerne, ligesom disse ret fint og tæt 

kornede. Bagkroppen ret fint og tæt kornet, 5. frie rygled 

meget længere end 4. Længde 2,8—3 mm. 

g: De ydre følehornsled lidt mindre stærkt tværbrede 

end hos 2. 

Arten minder i udseende noget om Homalota plana (foran 

p. 67), der har en lignende levevis, men adskilles fra den 

ved, at for- og mellemfødder er 5-leddede (ikke 4-leddede) 

de ydre følehornsled : meget stærkere tværbrede, hovedets 

punktur meget svagere og pronotums og vingedækkernes be- 

håring bagudrettet. 

Denne overalt meget sjældne art, der bl. a. er fundet i 
Sydnorge, i Ostergåtland i Sverige og i Hamburgegnen, kunne 
muligvis træffes også hos os. Den lever under bark, bl. a. 
af birk, og forekommer ofte sammen med Phloeopora-arter, 
med hvilke den vistnok stemmer overens i levevis.] 

2 llyobåles Kr: 

Blandt arterne med bagtil tydeligt indsnøret 

hoved kendetegnet ved, at tindingerne er kantede 

forneden, at følehornene er lange og meget kraf- 

tige med 3. led længere end 2. og ikke eller kun 

lidt tværbrede ydre led, at 1.—4. frie rygled er 

stærkt tværfurede ved roden, at 1. bagfodsled er 

lidt længere end 2. + 3. led og end kloleddet, og 
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at forkroppen er meget tæt og hos de danske 

arter groft punkteret. 

Hovedet bagtil tydeligt, «men ikke ret stærkt 

indsnøret. Kæbe- og læbepalper og tunge om- 

trent som hos Calodera (nedenfor p. 371), tun- 

gen dog dybere spaltet. Pronotum bredere end 

hovedet, men smallere end vingedækkerne, bre- 

dest foran midten, baghjørnerne kun lidet stump- 
vinklede. Vingedækkernes bagrand indenfor bag- 

hjørnerne stærkt indbuet. Mellembrystet med en 

midtkøl. 

De to danske arter er indenfor slægtsgruppen 

let kendelige ved forkroppens meget tætte og 

grove punktur. 
Arterne lever på fugtig bund, ofte i nærheden af myrer. 

Oversigt over arterne. 

1. Hoved og pronotum yderst tæt punkterede, så tæt 

at mellemrummene mellem punkterne er ind- 

skrænket til smalle køle, og at overfladen er 

næsten helt mat. 5. frie rygled brunrødt, mod 

roden vagt afgrænset mørkere. Mindre, 3— 

TT 1, DE AARS ERROR SEER RRS ESS SR I. subopåcus. 

Hoved og pronotum meget tæt punkterede, de 

blanke mellemrumsflader mellem punkterne dog 

så store, at overfladen er ret blank. 5. frie rygled 

brunrødt, den forreste halvdel ret tydeligt af- 

grænset sort. Større, 4£,59—7 mm ,... 2. nigricdéllis. 

1. I. subopåcus Palm (nigricéllis Ihssen) (fig. 324). Sort, 

vingedækker og bagkroppen brunrøde, rygleddene fortil oftest 

lidt mørkere, følehorn og ben rødgule eller rustrøde. Hovedet 

smallere end pronotum. 3. følehornsled lidt længere end 2. 

Vtctor Hansen: Rovbiller. III, 24 
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Pronotum smallere end vingedækkerne, rigeligt så bredt som 

langt, bagud svagt tilsmalnet. Vingedækkerne groft og tem- 

melig tæt punkterede. Rygleddene i furerne kraftigt, iøvrigt 

ret fint og spredt punkterede. Længde 3—5,5 mm. 

Fig. 324. Ilyobates subopacus gg. x 12. 

åg: Følehornenes endeled lidt tykkere end hos 2 og lidt 

foran midten svagt indsnøret. 

2: 6. bugled bredere rundet end hos &, foruden de sæd- 

vanlige fine randhår med en bræmme af yderst tætsiddende, 

meget korte og fine børster. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På fugtig bund, ved sø- og 
møosebredder, i fugtigt løv, mos og opskyl, både på åben og 
noget skygget bund, f. eks. på tørvebund. April—sept. 
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2. I. nigricéllis Payk. (håroldi Ihssen). Meget nærstående 

til den foregående, men adskilt fra den ved de i oversigten 

nævnte kendemærker samt ved, at kroppen er noget bredere, 

pronotum lidt bredere, bagud næppe tilsmalnet og rygleddenes 

punktur udenfor furerne gennemgående lidt stærkere og tæt- 

tere. Rygleddene er fortil som regel tydeligt mørkere end hos 

den foregående. Længde 4,5—7 mm. 

åg: Som den foregående. 

Formens artsberettigelse fremgår med sikkerhed af den 

tydelige forskel i bygningen af hannens parringsorgan, men 

udpræparering af dette er unødvendigt til bestemmelsen. 

Udbredt (J, Ø, B), men betydeligt sjældnere end den fore- 
gående, med hvilken den stemmer overens i levevis. Af finde- 
steder kan anføres: Halk, Thors mølle ved Århus; Sundby 

Storskov, Bøllemosen, Holte, Sortemose ved Lillerød, Sorte- 

dam i Store Dyrehave, Storkevad. 

3. Calédera Mann. 

Blandt slægterne med bagtil tydeligt indsnøret 

hoved kendetegnet ved, at tindingerne er ukan- 

tede eller kun helt bagtil kort kantede, 1.—4. frie 

rygled stærkt tværfurede ved roden og 1. bag- 

fodsled mindst så langt som 2. —+- 3. led og som 

kloleddet, oftest længere. i 

Følehornene temmelig lange og kraftige. 3.led 

kortere end 2. Kindbakkerne utandede. Kæbe- 

palpernes endeled fint, sylformet. Tungen kort, 

spaltet til midten. 1. læbepalpeled meget længere 

og tykkere end 2. led. Pronotum bredest foran 

midten, ikke eller kun lidt bredere end langt, 

behåringen delvis udadrettet. Vingedækkerne bre- 

dere end pronotum, bagranden indbuet indenfor 

baghjørnerne. Bagkroppen oftest svagt udvidet 

bagud. Mellembrystet uden midtkøl. 
24+ 
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Arterne lever på fugtig bund i løv, mos og opskyl, ofte på 
skygget eller halvskygget bund og tages bedst forår og efterår 
ved sigtning. 

Oversigt over arterne. 

1. Mindre, 2—2,5 mm. 5.—10. følehornsled henimod 

dobbelt så brede som lange. Pronotum og ryg- 

leddene meget tæt punkterede. 1. bagfodsled 

rigeligt så langt som 2. + 3 Ras 3. aethiops. 

Større, 2,7—4,2 mm. 5.—10. følehornsled ikke 

over ca. 7//gang bredere end lange 75. 3 KRANER 2. 

2. Pronotum meget tæt punkteret, temmelig mat. 

Halsen ca. ?”/, så bredt som hovedet. 1. bagfods- 

led omtrent'så anet som 2) F3åSed VF.SEER 3: 

Pronotum temmelig tæt punkteret, mere eller 

mindre blankt. Halsen kun ca. eller lidt over 

halvt så bred som hovedet: (fig. 325, p. 375). 4. 

3. 4. og 5. frie rygled temmelig spredt punkterede, 

tydeligt mindre tæt end 1.—3. led. Større, 3,8— 

Am lad SES AT ERR ore Es 1smigrita: 

4. og 5. frie rygled tæt punkterede, omtrent lige 

så tæt som 1.—3. led. Mindre, 2,8—3,2 mm 

2. proténsa. 

4. Pronotum og vingedækkerne temmelig tæt og 

kraftigt kornetpunkterede, kun noget blanke. 

Vingedækkerne rigeligt 7/, bredere end prono- 

tum. 3. og 4. frie rygled bag rodfurerne ret tæt 

punkterede. Længde 2,7—2,9.mm .….. 6-ruféscene 

Pronotum og vingedækkerne mindre tæt og finere 

kornetpunkterede, blanke. Vingedækkerne ca. 

1, gang bredere end pronotum… 3; "og.4,: frie 

rygled bag rodfurerne ret spredt punkterede. 

Længde 33030 0 (Le S atrR KE d. 

Pronotum rigeligt så langt som bredt (omtrent 

som forholdet 21 til 20). Vingedækkerne tydeligt 

kornetpunkterede. 1. frie rygled bag rodfuren 

"tæt og kraftigt kornetpunkteret. Større, 3,5— 

3,0 13 KI BIS REDET RERSRRErEE 4. uligindsa. 

(Da | 
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Pronotum knebent så langt som bredt (omtrent 

som forholdet 19 til 20). Vingedækkerne finere, 

og mindre tydeligt kornet punkterede. 1. frie 

rygled mindre tæt og mindre kraftigt kornet- 

punkteret. Mindre,;:-3—3/1 MM. ss vo 5.Trparia, 

FRE nigrita Mann, Vor største art, let: kendelig ved 

størrelsen, temmelig mat, meget tæt punkteret og behåret 

forkrop og noget blankere, på 1.—3. frie rygled ret tæt, på 

4. og 5.led temmelig spredt punkteret og behåret bagkrop. 

Sort, følehorn og ben sortbrune eller brune, de førstes rod, 

knæene og fødderne rødlige. Hovedet lidt smallere end pro- 

notum, yderst fint og utydeligt punkteret. Følehornene lange, 

de ydre led kun svagt tværbrede. Pronotum så langt som 

bredt, meget tæt kornetpunkteret, foran scutellum med en 

svag tværgrube og ofte med svagt antydet midtfure. Vinge- 

dækkerne længere end og ca. ”/, gang bredere end pronotum, 

finere punkterede end dette. 1.—3. rygleds behåring på midt- 

partiet rettet skråt indad mod midtlinien og på sidepartierne 

skråt udad mod siderne. Længde 3,8—4,2 mm. 

Q: 6. bugleds bagrand i midten mellem de fine, ret lange 

randhår med nogle korte, lidt kraftigere børstehår. 

Sjælden og stedegen (J, Ø). Af findesteder kan anføres: 
Draved skov, Ulfslyst ved Haderslev, Nim, Skanderborg, 

Vejerslev; Græsholmene ved Svendborg, Boserup, Damhus- 
mosen, Ganløse Ore, Kollemose. Marts—juni, sept.—dec. 

2. C. proténsa Mann. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved, at følehornene er noget kortere med noget stærkere 

tværbrede led, at pronotum er ganske lidt bredere end langt, 

at; vingedækkerne kun er lidt længere og kun ca. ”/, bredere 

end pronotum, at forkroppens punktur er endnu finere og 

tættere og bagkroppen mattere med overvejende bagudrettet 

behåring. Længde 2,8—3,2 mm. 

2: Som den foregående. 

Om artens adskillelse fra Ityocara rubens se nedenfor p. 379, 
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Meget sjælden og stedegen (J, Ø). Bygholm, Lundby Krat; 
Odense, Boserup, Damhusmosen. Febr.—maj. 

3. C. aethiops Grav. Vor mindste art, let kendelig fra 

de andre arter ved størrelsen, kraftige følehorn og kortere 

ben, især fødder. Brunsort eller brun, lidet blank, pronotum, 

vingedækker og bagkropsspidsen ofte noget lysere, følehorn 

og ben brune eller brunrøde. Halsen ca. halvt så bred som 

hovedet, dette næppe synligt punkteret. Pronotum rigeligt 

så bredt som langt, fint og tæt kornetpunkteret, foran scu- 

tellum med en svag tværgrube. Vingedækkerne betydeligt 

længere og bredere end pronotum, punkterede omtrent som 

dette. Bagkroppen fint og tæt, mod spidsen forsvindende 

punkteret, 5. frie'rygled og-den bageste. del saf; 4. led fint 

mikronetmaskede. Længde 2—2,5 mm. 

Q: "Som de foregående. 

Almindelig (J, Ø). 

4. C. uligin&sa Er. Lidt mindre end C. nigrita, men tyde- 

ligt større end de andre arter og adskilt fra de foregående 

ved den meget blanke overside. Sort, følehorn og ben brun- 

sorte, brune eller rødbrune, de førstes rod, knæene og fødderne 

lysere. Hovedet smallere end pronotum, yderst fint punkteret. 

Følehornenes ydre led kun svagt tværbrede. Pronotum fint 

og temmelig tæt kornetpunkteret, foran scutellum med en 

svag eller utydelig tværgrube. Vingedækkerne tydeligt kraf- 

tigere kornetpunkterede end pronotum. 1. frie rygled bag 

rodfuren tæt og temmelig kraftigt, 2.—4. led finere og spredt, 

5. led tættere og kraftigere kornetpunkteret. Længde 3,5— 

3,6 mm. 

gg: 6. bugleds bagrand i midten antydet stumpvinklet (hos 

QC bredere og mere jævnt rundet), randhårene ulige lange (hos 

2 med en udpræget bræmme af meget korte, omtrent lige 

lange hår). 

Sjælden og stedegen (J, Ø). Draved, Fredsted, Novrup 

enge, Nim; Odense-egnen (Hunderup, Vosemose, Staviså, 
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Dalum), Kohaven ved Nykøbing F., Næstved, Damhus- 

mosen, Hillerød. April—juni. 

5. C. ripåria Er. (fig. 325). Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

Fig. 325. Calodera riparia. x 19. 

kendemærker samt ved, at følehornenes 5.—10. led er lidt 

stærkere tværbrede, 2.—4. frie rygled endnu mere spredt 

punkterede og fødderne lidt kortere. Den ringere størrelse 

gør som regel straks arten kendelig fra den foregående. 

Længde 3—3,1 mm. 

Øg: Omtrent som den foregående. 

Sjælden og stedegen (J, Ø). Draved skov, Nørholm, Byg- 
holm, Skørping Holme, Skovlund og Kølske krat i Vend- 
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syssel; Sundby Storskov, Dyrehaven, Ravneholm, Malm- 

mosen, Store Dyrehave, Salpetermosen, Hillerød, Arresø 
bred ved Tisvilde hegn. April—juni, aug. 

6. C. ruféscens Kr. . Nærstående til de to foregående, 

men adskilt fra dem ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved, at farven gennemgående er lidt lysere, brunsort 

eller mørkebrun, og at 5. frie rygled i hvert fald delvis er 

mikronetmasket, hvad der som regel ikke er tilfældet hos de 

to foregående. Fra C. uliginosa kendes arten let ved betydeligt 

ringere størrelse og lidt kraftigere følehorn og fra C. riparia 

ved meget tættere punkterede 1.—4. frie rygled. Følehorn og 

ben brunlige eller brunrøde, de førstes rod og fødderne lysere. 

Pronotum ca. så langt som bredt. Arten virker på grund af 

tættere punktur og behåring mindre blank og kroppen på 

grund af de smallere vingedækker noget smallere end de to 

foregående. Længde 2,7—2,9 mm. 

åg: Omtrent som de to foregående. 

Meget sjælden (Ø). Munke mose (Fyn), Kohaven ved Ny- 
købing, Sundby Storskov, Svenstrup Dyrehave ved Borup St. 
Især i løv og mos i fugtige, halvskyggede skovgrøfter. April— 
juni. 

4. Chilbpora Kr. 

Nærstående til Calodera, men adskilt fra denne 

slægt ved, at 3. følehornsled er ca. så langt som 

2. led, mellemføddernes 1. led meget længere, ca. 

så langt som 2. + 3. led og 4. frie rygled ikke 

tværfuret. Kroppen smal. Hovedet temmelig 

stærkt indsnøret, tindingerne i hvert fald bagtil 

fint kantede. Følehornenes ydre led ikke eller 

kun svagt tværbrede. Tungen længere end hos 

Calodera, men meget kortere end hos Ocalea. Pro- 

notum ikke bredere end langt, bredest foran 

midten. Rygleddene fint og tæt punkterede. 
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Let kendelig fra alle de nærstående slægter ved 

det lange 1. mellemfodsled, fra Ityochara yder- 

ligere ved stærkere indsnøret hoved, længere 3. 

og ikke eller kun svagt tværbrede ydre følehorns- 

"led og meget længere ben, og fra Ocalea yderli- 

gere ved meget slankere krop, smallere prono- 

tum uden lange sidebørstehår og tættere punk- 

lerede rygled. 
Arterne minder i udseende om Tachyusa (foran p. 102) 

men adskilles fra denne slægt ved 5-leddede forfødder. De 
lever på fugtig bund ved bredderne af rindende eller stille- 
stående vande. Som regel løber de ikke, således som flere 
Tachyusa-arter, fremme i solskin, men skjuler sig i løv, ved 
planterødder og lignende steder. 

Oversigt over arterne. 

i Faorkroppen: ret tæt punkteret, oversiden tem- 

Be HE 3 0 FE, KS SÅ F-robicunda 

Hele oversiden yderst fint og tæt punkteret og 

ken ret: temmelig Mal 2. 054 ska longitårsis. 

kf rTubicunda Er. (6g..326).. Smal, ret blank, fint be- 

håret, brun eller brunrød, hovedet og 4. og 5. frie rygled 

mørkere, 1.—3. frie rygled ofte rødlige, følehornenes rod og 

benene gule. Hovedet lidt smallere end pronotum, følehornene 

lange, mod spidsen tykkere, de ydre led ca. så lange som 

brede. Pronotum ca. så langt som bredt, ret tæt og ikke 

særlig fint kornetpunkteret, foran scutellum med svag grube 

og ofte med en svagt antydet midtfure bagtil. Vingedækkerne 

lidt bredere end pronotum, punkterede omtrent som dette. 

Rygleddene temmelig tæt og yderst fint punkterede. Længde 

3,5—4,5 mm. 

Sjælden (J, Ø). Af findesteder kan anføres: Gravenshoved 
havskrænt, Grejsdalen, Marselisborg havskrænt, Blokhus, 
Lønstrup å; Thoreby sandgrav, København, Ravneholm, 
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Allerød lergrav. På fugtig sand-, grus- eller lerbund, f. eks. i 
sand- og lergrave, ved åbredder og på fugtige steder i hav- 
skrænter. Ofte i selskab med Tachyusa- og Blediusarter. Maj, 
juni; sobE sok 4 antal 4 

Fig. 326. Chilopora rubicunda. x 13. 

[C. longitårsis Er. Let kendelig fra den foregående ved 

ret mat, yderst fint og tæt punkteret og behåret overside og 

meget bredere vingedækker, der er over !/, gang bredere end 

pronotum. Længde 3,5—4,5 mm. 

Denne art, der er fundet i Hamburgegnen kunne muligvis 
træffes også hos os. Den angives at leve på sandede bredder 
af rindende vand. ] 

5. Itybcara 'Thoms. 

Meget nærstående til Calodera, men adskilt fra 

denne slægt ved mindre stærkt indsnøret hoved, 

tydeligt og fuldstændigt kantede tindinger og kun 
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meget svagt tværfuret 4. frie rygled. Hele over- 

siden yderst fint og tæt, silkeagtigt behåret, lidet 

blank. Følehornene kraftige, 3.led meget kor- 

tere end 2., de ydre led ca. ”/, gang bredere 

end lange. Pronotum omtrent så langt som bredt, 

bredest foran eller omkring midten. 

1. I. rubens Er. Lidet blank, sort eller brunsort, føle- 

hornene brune med lysere rod, benene brungule, oversiden 

yderst fint og tæt punkteret og silkeagtigt behåret, punkturen 

kraftigst på vingedækkerne. Hovedet noget smallere end 

pronotum, dette noget smallere end vingedækkerne, foran 

scutellum med en meget svag grube og undertiden med en 

svagt antydet midtfure. Bagkroppen omtrent ligebred. 1. bag- 

fodsled omtrent så langt som 2.—4. led, betydeligt længere 

end kloleddet. Længde 3—3,5 mm. 

åg: 6. bugled smallere tilspidset, bagranden med ulige lange 

randhår (men dog ikke som hos 2 med en udpræget bræmme 

af meget tætstillede, korte, omtrent lige lange hår), i midten 

med to særlig lange hår, der udgår fra to gennemskinnende 

mørke punkter på leddets underside lidt foran bagranden. 

Arten minder i udseende noget om Calodera protensa 

(foran p. 373), men adskilles let fra denne ved, at hovedet 

er tydeligt punkteret, tindingerne kantede også fremefter, 

følehornene længere og kraftigere, rygleddene meget tættere 

punkterede og 4. frie rygled kun meget svagt tværfuret. 

Meget sjælden (J, Ø). Nim; Hestehaven ved Tranekær, 
Boserup (sigtet i stort antal af løv i nærheden af en tildels 
udtørret skovsump, hvor der var talrige musegange, ”/,), 
Store Dyrehave, Freerslev hegn. På halvskygget skovbund i 
fugtigt løv ved randen af sumpe. Marts—maj. 

6. Amardåchara Thoms. 

Kendetegnet ved, at de kraftige følehorns 1.led 

på oversiden ved spidsen har en fure, der hos 
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de danske arter er mindst "/, så lang som leddet, 

til optagelse af 2. led, hvis rod er stærkt krum- 

met (fig. 317, p. 355), og ved bagtil tydeligt ind- 

snøret hoved. Iøvrigt nærbeslægtet med Calodera 

og Ilyobates, men adskilt fra Calodera ved dybere 

spaltet tunge og fra Ilyobates ved kun spredt 

punkteret hoved og pronotum og ved, at mellem- 

brystet er ukølet eller kun fortil fint kølet. Iøvrigt 

adskiller underslægten Amarochara s. str. sig fra 

de to slægter ved, at 4. frie rygled ikke er tvær- 

furet og fra Ilyobates tillige ved, at tindingerne er 

ukantede, medens underslægten Mniobates ad- 

skiller sig fra Calodera ved kantede tindinger. 

Oversigt over arterne. 

1. 1.—3. frie rygled tværfurede ved roden. Tindin- 

gerne ukantede. Længde 2,2—2,6 mm 1. umbråsa. 

1.—4. rygled frie rygled tværfurede ved roden. 

Tindingerne kantede. Længde 3,5—4 mm..... 

2. Tortricornis: 

1. underslægt Amardchara s. str; 

Tindingerne ukantede. 1.—3. frie rygled tvær- 

furede ved roden. 

1. A. umbråsa Er. (fig. 327). Ret smal. Tyndt -behåret; 

blankt sort eller brunsort, vingedækkerne brunrøde, ofte 

mørkere mod rod og sider, følehornene brune, benene brun- 

gule. Forkroppen fint og ret spredt punkteret, kraftigst på 

vingedækkerne. Hovedet lidt smallere end pronotum. Føle- 

hornenes 3. led tydeligt kortere end 2; led, "de-ydre "led "ca: 

eller rigeligt 7/, gang bredere end lange, rodleddets spalte ca. 
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halvt så langt som leddet. Pronotum lidt bredere end langt, 

bredest lidt foran midten. Vingedækkerne noget bredere end 

pronotum, bagranden indenfor 
baghjørnerne næppe indbuet. 

Rygleddene udenfor rodfurer- 

ne lidet tæt og lidet kraftigt, 

de bageste finere punkterede. 

Længde 2,2—2,6 mm. 

d synes ikke at være ken- 

delig fra 92 ved ydre sekun- 

dære kønsmærker. 

Sjælden (J, Ø). Haderslev- 
egnen, Horsensegnen, Mossø; 

Ærø, Holmdrup mose og Tan- 
kefuld ved Svendborg, Høv- 
blege på Højemøen, Lundtofte 
sandgrav, Fursøen, Salpeter- 
mosen, Fønstrup dam, Horn- 

bæk. Den forekommer dels i løv 
og opskyl ved søer og skov- 
moser, dels på sand-, grus, og 
kridtbund, f. eks. undertiden i 
stort antal i sandgrave; en- Fig. 327. Amarochara um- 
kelte fund ved menneskeeks- brosa. x:20: 

krementer, i et Lasius-bo og 
under tang er vistnok tilfældige; muligvis søger den til gange 
af mus eller andre pattedyr. April—aug., hyppigst i maj. 

2 underslægt Mnidbates Muls. et Rey. 

Tindingerne kantede. 1.—4. frie rygled tvær- 

furede ved roden. 

Mo torticornis - Boisd. - Større, "bredere: og stærkere 

hvælvet end den foregående. Tyndt, på vingedækkerne lidt 

opstående, behåret, blankt rødbrun, hovedet og den forreste 

del af rygleddene sortbrune, følehornenes rod og benene rød- 

gule. Hovedet lidt smallere end pronotum, fint og spredt, 

mod siderne 'lidt tættere punkteret.- Følehornenes. 3. led 
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mindst så langt som 2. led, de ydre led ca. ?/, gang bredere 

end lange, rodleddets spalte ca. ?/, så lang som leddet. Pro- 

notum hvælvet, bredest omkring midten, med rundede sider, 

fint og spredt punkteret. Vingedækkerne kun lidt bredere og 

længere end pronotum, temmelig kraftigt og tæt kornet- 

punkterede, bagranden indenfor baghjørnerne stærkt indbuet. 

Rygleddene udenfor rodfurerne fint og meget spredt punk- 

terede. Længde 3,5—4 mm. 

Øg: 6. bugled noget smallere tilspidset. 

Meget sjælden (J, Ø).. Hoptrup ved Haderslev, Taps, 
Gravenshoved havskrænt, Juelsminde strand; Hestehaven 

ved Tranekær (1 stk. sigtet på en grøftekant, ?/,), Munke 
mose ved Odense, Boserup (1 stk. ketset 5/, om efterm.), 
Mårum (1 stk. sigtet under kvas ”5/.). Arten er undertiden 
fundet under forhold, der kunne tyde på, at den søger til 
gange af mus eller andre pattedyr. April, maj, juli. I udlandet 
er arten fundet i jordegernets reder. 

[A. bonnairei Fauvel i underslægten Lasi&chara 

Ganglb., der har 1.—3. frie rygled tværfurede og fint kantede 

tindinger, ligner A. forticornis, men er meget lysere, mindre 

og har fint punkterede vingedækker. Længde 2,7—3 mm. 

Da arten er fundet i Hamburgegnen, kunne den muligvis 
træffes også hos os. Den er dels fundet ved vandkanter, dels 
hos myrer (Lasius fuliginosus og brunneus) og er vistnok 
overalt meget sjælden.] 

7. Ocalea Er. 

Blandt slægterne med bagtil tydeligt indsnøret 

hoved kendetegnet ved, at tindingerne er kan- 

tede, følehornene lange og slanke med ikke eller 

kun svagt tværbrede ydre led, tungen meget lang 

og smal, spaltet i spidsen (fig. 321, p. 360), pro- 

notums sider forsynede med enkelte lange, ud- 

stående børstehår, rygleddene (hos de danske 

arter) meget blanke, meget spredt punkterede og 
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behårede, 1.—3. frie rygled tværfurede ved roden 

og 1. bagfodsled mindst så langt som 2. + 3.led 

og som kloleddet. Også skuldrene, bagkrops- 

siderne og skinnebenenes yderside har lange, 

udstående børstehår. 

Den ene kindbakke med en tand. Kæbepal- 

pernes endeled fint, sylformet. 2. læbepalpeled 

kortere og smallere end 1. led. Pronotums behå- 

ring i midtlinien rettet fremad, ikke som hos de 

foregående slægter bagud. Vingedækkernes bag- 

rand stærkt indbuet indenfor baghjørnerne. 

Arterne lever i løv og mos på fugtig bund ved rindende 
eller stillestående vand. 

Oversigt over arterne. 

1. Benene og følehornsroden brune eller gulbrune. 

REE SOE rs so are Ha re are ARR Er 4. concolor. 

Benene og følehornsroden gule eller rødgule. Over- 

siden som regel helt eller delvis brunlig eller 

brunrød. ...0: SENE EEN RREE HEE ES. ] SP SØS ARERER å: 

2. Vingedækkerne temmelig spredt og kraftigt punk- 

terede og temmelig spredt behårede. Pronotums 

punktur bestående af temmelig spredte, ret 

BORK Mist flade punkter 2,2, BEES. 1: bådia: 

Vingedækkerne ret tæt og fint punkterede og ret 

tæt behårede. Pronotum finere punkteret .... dl 

3. Pronotum ret blankt, meget utydeligt mikro- 

chagrineret, punkturens punkter fine, ret tyde- 

ligt afgrænsede og ikke særlig flade ..... A&-picåata, 

Pronotum lidet blankt, ret tydeligt mikrochagri- 

neret, punkturens punkter gennemgående større, 

men vagt afgrænsede, noget udviskede og meget 

GR SIG EGE isen dl do PVUlAPrISs., 
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1. O. bådia Er. Kendelig fra de følgende ved kraftigere 

og mere spredt punkteret, tyndere behåret forkrop. Blank, 

sortbrun eller brun, vingedækkerne og bagkropsspidsen lysere, 

følehornene gulbrune, deres rod og benene rødgule. Hoved 

og pronotum med svag og udvisket, vingedækkerne uden 

eller med meget svag og udvisket mikrochagrinering. Hovedets 

punktur spredt og flad. Følehornenes 7.led som regel ikke 

tydeligt længere end bredt, 8.—10. led ca. eller rigeligt så 

brede som lange. Pronotum lidt bredere end langt, lidt stær- 

kere hvælvet og med lidt mere jævnt rundede sider end hos 

de følgende, foran scutellum med en meget svag grube, som 

regel uden antydet midtfure. Vingedækkerne forholdsvis 

lidt kortere og mindre brede og med lidt mindre stærkt mar- 

kerede skuldre og lidt mindre stærkt indbuet bagrand end 

hos de følgende. Længde 3,5—4 mm. 

å: 6. bugled rundet til- 

spidset (hos 2 bredere run- 

det afstudset, med en bræm- 

me af korte børstehår på 

bagranden). 

Udbredt, men ikke al- 
mindelig (J, Ø, B). På fug- 
tig bund i løv og mos både 
ved stillestående og rinden- 
de vand, f. eks. ved kilde- 
væld i vådt mos. Jan.— 

maj, juli—sept. 

2. O. picåta Steph. (fig. 

328). Ret blank, brun eller 

gulbrun, hovedet og bag- 

kroppen foran spidsen of- 

test mørkere, følehornenes 

rod og benene rødgule. Ho- 

vedet fint og spredt punk- 

teret, som regel svagt, ud- 

f visket mikrochagrineret. 7. 

Fig. 328. Ocalea picata. x 11.  følehornsled som regel ty- 
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deligt længere end bredt, 8.—10. led ca. eller rigeligt så brede 

som lange. Pronotum ca. ?/, bredere end langt, meget fint og 

ret spredt punkteret, foran scutellum med en grube og ofte 

med antydet midtfure, siderne bagtil oftest svagt indbuede. 

Vingedækkerne temmelig fint og tæt punkterede, fint mikro- 

chagrinerede, behåringen lidt opstående. Længde 4—5 mm. 

åg og 2 omtrent som den foregående. Penis se fig. 328, a. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Levevis som den fore- 

gående. 

3. O. rivulåris Miller. Yderst nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker samt ved gennemgående lidt bredere krop, 

navnlig vingedækker, der er lidt tættere og mindre fint punk- 

terede, lidt stærkere mikrochagrinerede og derfor lidt mattere, 

og hvis behåring bag midten -nær sømmen er stærkere udad- 

rettet"). Længde 4—5,5 mm. 

åg og 2 som de foregående, penis dog tydeligt afvigende 

fra picata's, se fig. 328 a, idet spidspartiet, både set fra siden 

og fra neden, er længere tilspidset. 

Picata rivularis pica ta rivularis 

Fig. 328a. Ocalea. Penis, set fra siden (til venstre) og fra 

neden (til højre). 

Udprægede eksemplarer af O. picata og rivularis er lette 

at kende fra hinanden, men der forekommer stykker, som 

1) Denne karakter er måske det bedste ydre kendetegn. 

Victor Hansen ; Rovbiller., II. 25 
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kan være vanskelige at bestemme. Den udprægede penis- 

forskel viser dog de to formers artsberettigelse. 

Arten har muligvis været sammenblandet med den fore- 
gående. Eksemplarer foreligger fra Bygholm, Varnabækken 
ved Århus (i vådt kildemos) og Borresø. Maj, juli, okt. 

4. O. concolor Kiesw. Nærstående til O. picata, men let 

kendelig fra den ved, at kroppen er sort og benene og føle- 

hornsroden brune eller gulbrune, og at vingedækkerne er 

bredere, skuldrene mére fremtrædende og behåringen lidt 

mere nedliggende. Forkroppen er fint, på pronotum under- 

tiden næsten helt udvisket, mikrochagrineret. Pronotum ca. 

1/. bredere end langt. Vingedækkernes behåring bag midten 

nær sømmen stærkt udadrettet. Længde 4—5 mm. 

åg og 2 omtrent som hos O. badia. 

Meget sjælden (J). Kun fundet i Silkeborgegnen: Mossø, 
Borresø, Knudsø, Ravnsø. I opskyl på sandede søbredder. 
April, juli, okt, ant og 

[O. latipénnis Sharp (lysholmi Munster) adskilles fra de 

foregående ved, at 9. og 10. følehornsled er tydeligt længere 

end brede, og ligner iøvrigt i farve, form og behåring meget 

stærkt O. concolor, men har stærkere mikrochagrinering på 

pronotum og lidt længere følehorn og mellem- og bagskinne- 

ben. Fra O. rivularis, med hvilken den i litteraturen ofte 

anses identisk, afviger den ved mørkere farve og ved, at 

følehornene er længere og 9. og 10. led længere end brede, 

vingedækkerne bredere og mellem- og bagskinnebenene læn- 

gere og tyndere. Længde 4—5,5 mm. 

åg og 2 som de foregående. Penisformen omtrent som hos 

O. rivuiaris. 

Arten er bl. a. fundet i Sydnorge og i Sverige ned til Små- 
land; dens forekomst hos os er ikke udelukket, men næppe 
meget sandsynlig. Den lever dybt i meget fugtigt, lerslam- 
blandet løv ved bredden af stærkt rindende bække. 
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8. Dinårda Mann. 

Let kendelig fra alle gruppens andre slægter 

ved vingedækkernes skarpe sidekant og det brede 

pronotums dybt tvebuede bagrand og spidsvink- 

lede baghjørner. 

Hovedet ikke indsnøret bagtil. Følehornene 

korte og kraftige, de ydre led — ligesom hos 

Thiasophila, nedenfor p. 441 — stærkt sammen- 

trængte, en egenskab, der antagelig står i forbin- 

delse med, at arterne lever. i <myretuer. Kæbe- 

palpernes endeled fint, sylformet. Vingedækkerne 

korte, deres bagrand stærkt indbuet indenfor 

baghjørnerne. Bagkroppen bagud langt tilsmal- 

net, 1.—3. frie rygled svagt tværfurede ved roden. 

1. bagfodsled lidt længere end 2. led og kortere 

end kloleddet. 

Dinarda-arterne lever udelukkende i myre- 

tuer, hvor de og deres larver lever af animalsk 

affald, døde myrer, myrepupper og midder. De 

tåles af myrerne. 
De tre hos os forekommende former, der indbyrdes kun 

er ret vagt afgrænsede, betragtes nu som former af samme 
art, tilpassede til de myrearter, hos hvilke de lever. 

Oversigt over formerne. 

1. Større, 4,5—5 mm, og bredere. 5. frie rygled ved 

ca. 60 ganges forstørrelse uden mikroskulptur. 

7.—10. følehornsled omtrent dobbelt så brede 

TT REDE YET AED ET SNERRE SER 1a. maerkeli. 

Mindre, 3,5—4,5 mm, og mindre bred. 5. frie ryg- 

led ved ca. 60 ganges forstørrelse med yderst 

svag og udvisket mikrochagrinering.......... ås 
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2. 7.—10. følehornsled omtrent dobbelt så brede som 

lange. Lidt større, 3,5—4,5 mm, og lidt bredere 

1b. dentåta. 

7.—10. følehornsled mindre stærkt tværbrede. Lidt 

mindre, 3,39—4 mm, og lidt mindre bred 1c. hågensi. 

LoD:-dentåta Grav 

a. Var. maerkeli Kiesw. (fig. 329). Fedtagtigt glinsende, 

brun, eller brunrød, hovedet, pronotums midtparti og oftest 

Fig. 329. Dinarda dentata v. maerkeli. x 11. 

rygleddene fortil mørkere, følehornene brune med lysere rod 

og endeled. Hoved og pronotum med kraftigt, vingedækkerne 

finere, 1.—4. frie rygled yderst fint og udvisket mikronet- 

maskede. Pronotum over dobbelt så bredt som langt, med 
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ret jævnt rundede, bagtil næppe indbuede sider, langs disse 

bredt nedtrykte, ret kraftigt kornetpunkteret, oftest med 

svagt antydet midtfure. Vingedækkerne finere, rygleddene 

endnu finere kornetpunkterede. Længde 4,5—5 mm. 

Øg: 6. bugleds bagrand med mindre tæt stillede, fine hår 

(hos 2 med en bræmme tætstillede, kraftigere hårbørster). 

Almindelig (J, Ø). I tuerne af Formica rufa, rufa praten- 
sis og truncorum, ofte i betydeligt antal. Individer fra tuerne 
af den mørkere F. rufa pratensis synes gennemgående at 
være noget mørkere end individer fra de to andre, lysere, 
myrers tuer. Marts—juni, okt.—dec. 

b. dentåta, hovedformen. Adskilt fra var. maerkeli ved 

de i oversigten nævnte kendemærker samt ved, at følehornene 

knapt er så kraftige, pronotums sider bagtil ofte svagt ind- 

buede og dets sideindtryk fortil noget dybere, og skinnebenene 

lidt tyndere. Længde 3,5—4,5 mm. 

Sjælden (J, Ø). Af findesteder kan anføres: Fårehus, Als; 
Brede, Ravnsnæs skov, Teglstrup hegn, Tisvilde. I tuerne af 
Formica sanguinea. April—juli. 

c. Var. hågensi Wasmann. Den mindste og slankeste 

form, adskilt fra de to foregående ved mindre stærkt tvær- 

brede 7.—10. følehornsled og iøvrigt stemmende overens med 

hovedformen, dog at pronotums sider oftest næppe er ind- 

buede bagtil og dets lyse farve mere udbredt. Længde 3,5— 

4 mm. 

Meget sjælden (J, Ø). Lundby bakker ved Ålborg; Kirkeby 
skov ved Svendborg, Sjælsø. I tuerne af Formica exsecta. 
April, maj. 

8 Meotica. Muls.…et Rey. 

Kroppen meget lille, ret smal og ligebred, 

oversiden meget fint eller utydeligt punkteret. 

Hovedet stort, noget hvælvet, ca. eller omtrent 

så bredt som pronotum, øjnene små, tindingerne 
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rundede, mindst dobbelt så lange som øjnene, 

kun bagtil fint kantede. Følehornene meget kraf- 

tige, "3. led: meget. kortére end. 2. Ted" ERE 

led meget stærkt tværbrede. Kæbepalpernes en- 

deled meget fint, sylformet. Tungen spaltet i 

spidsen. Læbepalpernes 2. led kortere og smal- 

lere end 1.led,… Pronolum. 1.det. højesie meet 

lidt smallere end vingedækkerne, behåringen 

udadrettet. Vingedækkernes behåring overvej- 

ende bagudrettet, deres bagrand svagt indbuet 

indenfor baghjørnerne. 1.—3. frie rygled tvær- 

furede ved roden, 5.led længere end 4. led. 

Benene korte, 1. bagfodsled meget kortere end 

kloleddet. 

Arterne er mindre end nogen af arterne i de 

andre af gruppens slægter, bortset fra de mindste 

Oxypoda-arter. De har tidligere været henført som 

en underslægt til slægten Atheta (foran p. 135) i 

gruppen Myrmedoniini, men adskiller sig ved 

5, ikke 4 led i forfødderne og betragtes derfor 

nu som hørende til gruppen Aleocharini. 

Oversigt over arterne. 

1. Set fra oven er tindingerne over 3 gange så lange 

som øjnene og disse kun ganske smalt synlige. 

Følehorn og kæbepalper rødgule eller gule. 

Vingedækkerne fra scutellarspids til sømhjørne 

lidt kortere end pronotums længde..... 3. hånseni 

Set fra oven er tindingerne 2—2!/, gang så lange 

som øjnene og disse lidt bredere synlige. Føle- 

horn udadtil brune eller gulbrune, kæbepalperne 

oftest brungule. Vingedækkerne målt på samme 
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måde, som regel ca. så lange som pronotums 

ES EU ENE Earle SURE NREN : 

2. Følehornene lidt over dobbelt så lange som pro- 

notums længde, 4. led svagt tværbredt. Kroppen 

REE RE UDE an] FINNE ØRE ere Res DE LES 1… xilis: 

Følehornene lidt under dobbelt så lange som pro- 

motums længde, 4.led ret stærkt tværbredt. 

kroppen ht smallere 2 Ane Es 2. exilifårmis. 

1. M. exilis Er. (fig. 330). Brunlig eller brungul, hovedet 

og rygleddene fortil ofte noget mørkere, følehornenes rod og 

benene gule eller lyst brungule. Oversiden fint mikrochagri- 

neret, hovedet og de bageste 

rygled næppe, pronotum og de 

forreste rygled yderst fint, vin- 

gedækkerne tydeligere punk- 

terede.…. Hovedet omtrent så 

bredt som pronotum, ofte med 

yderst svagt antydet længde- 

indtryk; øjnene kun meget 

svagt hvælvede. Følehornenes 

ydre led over dobbelt så brede 

som lange. Pronotum ca. ”/, 

bredere end langt, bredest for- 

an midten, bagud svagt tilsmal- 

net. Vingedækkerne kun lidt 

bredere end pronotum. 5. frie 

rygled ca. ”/, gang længere end 

4. led. Længde 1,5—1,8 mm. 

åg og 29: 6. bugleds bagrand 

hos $ i midten svagt stump- 
vinklet (fig. 331, a) (hos 9 me- Fig. 330. Meotica exilis. x 28. 

re jævnt rundet). då: Penis- 

spidsen set fra undersiden med en indskæring og derfor tve- 

spidset (fig. 332, a). 2: Sædkapslen se fig. 332, d. 

Arten har været sammenblandet med den følgende. Den 
er udbredt (J, Ø) og antagelig ret almindelig og forekommer 
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f. eks. hyppigt i de nordsjællandske moser. På meget fugtig 
mosebund i opskyl, løv og mos, undertiden i selskab med den 

følgende. Især forår og efterår. 

E exilis w exiliformis indocilis 

Fig. 331. Meotica g. 6. bugled. 

[M. exillima Sharp betragtes af nogle forfattere som ikke 

artsforskellig fra M. exiliformis, men ifølge Joy har hannen 

til exillima 6. bugleds bagrand stumpvinklet som hos exilis 

aexilis Cc. indocilis b. exiliformits i 

d exilis e. exiliform is md F indocils 

DE, 
Fig. 332. Meotica. Penis, set fra neden (a—c) og sædkapsel (d—f). 

og penisspidsen simpel som hos exiliformis, og dersom dette 

er rigtigt, må exillima være en god art. Den er bl. a. fundet 

i England.] 
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2. M. exiliformis Joy. Meget nærstående til M. exilis, 

men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemær- 

ker og som regel straks kendelig fra den ved de tydeligt 

kortere følehorn. Endvidere er de ydre følehornsled ganske 

lidt stærkere tværbrede, farven oftest lidt mørkere, størrel- 

sen ganske lidt ringere og kønskaraktererne afvigende. Længde 

1,4—1,7 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos & afstudset, jævnt og 

yderst svagt rundet, ikke antydet stumpvinklet i midten 

(853317 b)/ "hos 'Q2 ret jævnt rundet, «undertiden .antydet 

yderst svagt indbuet i midten. Penis mindre end hos den 

foregående, spidsen, set fra undersiden, simpelt rundet (fig. 

1525). "Sædkapslen se. fig. 332, e. 

Arten har været sammenblandet med den foregående. Den 
er udbredt (J, Ø) og antagelig ret almindelig. I Nordsjælland 
synes den ikke at være sjældnere end den foregående, som 
den stemmer overens med i levevis og ofte forekommer sam- 
men med. 

3. M. hånseni Scheerpeltz in litt. (indåcilis Joh., nec 

Heer, Ganglb.). Nærstående til de foregående, men adskilt 

fra dem ved lysere farve, mindre, fladere, smallere og 

mere aflange øjne, længere tindinger, lysere følehorn og 

kortere vingedækker. Brungul, hovedet og bagkroppen foran 

spidsen oftest ganske lidt mørkere, følehorn og ben rødgule 

eller gule. Hovedet omtrent så bredt som pronotum, ofte med 

et svagt længdeindtryk i midten, følehornene lidt længere end 

hos M. exiliformis, 4. led tydeligt tværbredt. Pronotum om- 

trent så bredt som vingedækkerne, baghjørnerne stumpvink- 

lede, men tydeligt markerede. 5. frie rygled mindst ”/, gang 

længere end 4. led. Længde 1,2—1,5 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand lige afstudset (fig. 331, c) (hos 

C fladt rundet). &å: Penisspidsen, set fra undersiden, bredt 

afstudset (fig. 332, c). 2: Sædkapslen se fig. 332, f. 

Meget sjælden (J, Ø). Endrupholm; Nykøbing F., Køben- 
havn, Frederiksberg (i gødningblandet kompost ved driv- 
kasser), Utterslev mose (ved planterødder på fugtig tørve- 
bund), Malmmosen (ved planterødder på fugtig, gruset bund. 
Marts—juni, sept.; i antal 31/, og 12/,. 



394 

10. Pragensiélla Mach. 

Nærstående til den foregående slægt, men ad- 

skilt fra denne ved, at kroppen er fladere, hove- 

det fladt, i midten med en lille, rund grube, tin- 

dingerne fortil omtrent rette, vingedækkernes 

Fig. 333. Pragensiella marchii. 

DO: 

behåring skråt udadrettet 

og deres bagrand ikke 

indbuet indenfor bag- 

hjørnerne. 

1. P. mårchii Dodero (fig. 

333). Flad, gulbrun eller brun, 

hoved og bagkrop mørkere, fø- 

lehornene brune eller sortbrune 

med lysere rod, benene gule. 

Hovedet med kraftig, prono- 

tum og bagkroppen med meget 

svagere, netmasket mikroskulp- 

tur. Hovedet ca. så bredt som 

pronotum, tydeligt punkteret, 

tindingerne ca. dobbelt så lange 

som de noget hvælvede øjne, 

de ydre følehornsled ca. 1!/,— 

2 gange så brede som lange. 

Pronotum lidt bredere end 

langt, lidt smallere end vinge- 

dækkerne, bagud kun yderst svagt tilsmalnet, fint punkteret, 

med en tydelig længdemidtfure, bagranden stærkt buet, bag- 

hjørnerne bredt afrundede. Vingedækkerne omtrent parallel- 

sidede, fint punkterede, sømmen fra scutellarspidsen til søm- 

hjørnet rigeligt så lang som pronotum. Bagkroppen fint, 

bagud meget spredt punkteret, 5. frie rygled ikke eller næppe 

længere end 4. led. Længde 1,5—1,7 mm. 

gå og 2: 6. bugleds bagrand hos $ jævnt rundet, hos 2 i 

midten afstudset og yderst svagt antydet indbuet. 

Denne art, der blev opdaget i 1920 i Genua-egnen, er 
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senere fundet flere steder i Europa. Hos os er den hidtil.kun 
fundet i Dyrehaven, i kompostbunkerne ved dyrehusene. 
Juni, aug.—sept.; friskklækkede eksemplarer i beg. af aug. 

11. Ocyusa Kr. 

Hovedet bagtil næppe eller lidt indsnøret, tin- 

dingerne kantede. Højre kindbakke indvendig 

med en svag eller (underslægt Mniusa) kraftig 

tand, venstre uden eller (underslægt Mhniusa) 

indvendig også med en tand. Kæbepalpernes 

endeled fint, sylformet. Tungen i spidsen vinkel- 

formet indskåret, hos underslægten Deubelia 

er indskæringen fortsat i en kort, smal spalte og 

de to flige forsynede med en lille knudeformet 

forlængelse. 2.læbepalpeled meget. kortere og 

smallere end 1. led. Vingedækkernes bagrand 

indbuet indenfor baghjørnerne. 1. bagfodsled ty- 

deligt længere end 2. led og ikke væsentligt kor- 

tere end kloleddet. 

De danske arter er i flere henseender ret for- 

skellige og gør kun i ringe grad indtryk af at 

tilhøre samme slægt. De henføres da også til 

fire grupper, der i litteraturen snart opfattes blot 

som underslægter, snart som slægter. Nogen sik- 

ker løsning synes dette spørgsmål ikke at have 

fået. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum ca. så bredt som vingedækkerne, ca. ”/, 

gang bredere end langt, kraftigt mikronetridset, 

BEER SES SÆT INS - SAMS 1. inérassåta. 

Pronotum tydeligt smallere end vingedækkerne, 

ikke over ”/, bredere end langt, kun yderst svagt 

og utydeligt mikrochagrineret, ret blankt .... 2. 
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2. Følehornene sorte eller brunsorte, 4. og 5. led 

tydeligt tværbrede. Forkroppen kraftigt punk- 

BEER SENERE SER PER der Nes RE å. pProcidua: 

Følehornene eller deres rod rødlig, 4. og 5. led ikke 

tværbrede.. Forkroppen. finere;punkteret 5 3: 

3. 1.—3. frie rygled tværfurede ved roden. Følehor- 

nene brunlige med lysere rod ........... matr 

1.—4. frie rygled tværfurede ved roden. Følehor- 

nene oftest omtrent ensfarvet rødgule .... 4. picina. 

1. underslægt Mniusa Muls. et Rey 

Kroppen lidet hvælvet, ret bred og temmelig 

ligebred. Følehornene ret korte, 4. og følgende 

led: tværbrede; de ydre led Tet stærkt; ;endeleddet 

3 
> 

dn vi AR 
CRAS. É é 
SARTE Ser VEr 

2 PR AM 

l ) 

: 5 H 

Fig. 334. Ocyusa incrassata. 

320 

kun ganske lidt længere 

end bredt, kortere end 

9. +— 10. led. Pronotum 

stærkt tværbredt, ca. så 

bredt som vingedækker- 

ne, behåringen udadret- 

tet, i midtlinien fremad- 

rettet. 1.—3. frie rygled 

tværfurede ved roden. 

Benene ret korte. 

1. O.. incrassåta Muls.<er 

Rey. (fig. 334). Sort eller brun- 

sort, lidet blank, følehornene 

brune eller gulbrune, benene 

brungule. Hoved og pronotum 

kraftigt, oversiden iøvrigt fint 

mikronetridset. Hovedet stort, 

kun meget lidt smallere end 

pronotum, yderst fint og uty- 
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deligt punkteret. Pronotum med betydeligt rundede sider og 

afrundede baghjørner, fint punkteret, med en flad længde- 

midtfure. Vingedækkerne forholdsvis korte, temmelig tæt og 

kraftigt kornet punkterede. Bagkroppen fint, bagtil spredt 

punkteret. Længde 2,5—3 mm. 

CQ: 6. bugleds bagrand mellem de længere randhår med en 

bræmme af ret tætstillede, korte, stive børstehår. 

Sjælden (J, Ø). Haderslevegnen, Egebæk ved Ribe, As- 
hoved ved Palsgård, Silkeborgegnen, Laurbjerg; Dyrehaven, 
Præstevangen ved Hillerød, Strødam. På skovbund især ved 
træstubbe i løv eller savsmuld. En enkelt gang fundet i en 
nedfalden hejrerede og i en muserede. Jan.—juli, sept.—okt. 

2. underslægt Poromniusa Ganglb. 

Kroppen ret hvælvet; forkroppen kraftigt punk- 

teret. Hovedet betydeligt smallere end pronotum, 

dette ca. ”/, bredere end langt, betydeligt smal- 

lere end vingedækkerne, behåringen udad og 

delvis skråt bagud rettet. Følehornenes 4. og føl- 

gende led tværbrede, de ydre ret stærkt, endeled- 

det ca. så langt som 9. —+ 10. led. 1.—3. frie 

rygled tværfurede ved roden. 

2. O. procidua Er. Let kendelig ved forkroppens kraf- 

tige, på vingedækkerne tætte punktur og de ensfarvet sorte 

eller brunsorte følehorn. Ret blank, sort, benene brune eller 

brunrøde. Pronotum med svagt rundede sider, baghjørnerne 

stumpe, men tydelige. Vingedækkerne bagud tydeligt ud- 

videde. Bagkroppen ret fint og tæt, bagud mere spredt punk- 

teret. Længde 1,3—2,2 mm. 

Øg og 2: 6. frie rygleds bagrand hos å næsten ret, på hver 

side skråt afskåret, hos 92 ganske svagt konveks. 6. bugleds 

bagrand hos 3 stumpvinklet tilspidset, hos 2 omtrent jævnt 

rundet. 
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Kun fundet i Store Dyrehave under fugtigt løv ved skov- 
sumpe, maj. Arten angives at forekomme tidligt om foråret 
ved foden af gamle nåletræer i fugtigt løv, hvor den måske 
jager Collemboler, og er også fundet i en forladt Formica rufa 
tue; 

3. underslægt Ocyusa s. str. 

Kroppen hvælvet. Hovedet kun lidt smallere 

end pronotum. 4. og 5. følehornsled mindst så 

lange som brede, de ydre led noget tværbrede, 

endeleddet mindst så langt som 9. —10.led. Pro- 

notum kun meget lidt bredere end langt, smallere 

end vingedækkerne, behåringen udad- og del- 

vis skråt bagudrettet, i 

midtlinien bagudrettet. 

1.—3. frie rygled dybt 

tværfurede ved roden. 

Mellembrystet med en 

midtkøl mellem hofter- 

ne. Benene ret slanke. 

3; 0!m aura Er. (fig;'335); 

I habitus noget mindende om 

en Calodera. Blankt sort, fø- 

lehorn og ben sortbrune eller 

brune, de førstes rod, fød- 

derne og ofte skinnebenene 

lysere. Hoved og pronotum 

ret fint, vingedækkerne kraf- 

tigere kornetpunkterede. Pro- 

Fig. 335. Ocyusa maura. Xx 23. notum bredest foran midten. 

Siderne bagtil omtrent rette 

eller endog ganske svagt indbuede, baghjørnerne tydeligt 

markerede. Vingedækkernes sider noget rundede. Bagkrop- 
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pen, bortset fra .tværfurerne;; ret fint og spredt punkteret. 

Længde 2—2,4 mm. 

Q: Som O. incrassata. 

Sjælden i Nordjylland, men vistnok hyppigere i vore syd- 
ligere egne og i hvert fald hyppig i de nordsjællandske moser 

(J, Ø). Mossø, Randers; på fugtig mosebund i opskyl, løv og 
mos. Marts—maj, okt. 

4. underslægt Deubélia Bernh. 

Adskilt fra den foregående underslægt ved, at 

1.—4. frie rygled er tværfurede ved roden, jfr. 

endvidere foran p. 395 om tungens afvigende 

bygning. 

ARON picina Aubé. Ligner O. maura, men adskilles let 

fra den ved lidt betydeligere størrelse, lysere og betydeligt 

kraftigere følehorn, lysere ben, tættere punkterede og be- 

hårede vingedækker og bagkrop og tydeligt tværfuret 4. frie 

rygled. Sort, følehorn og ben rødgule, de første mod spidsen 

og lårene undertiden lidt mørkere. Længde 2,6—3 mm. 

Som; 0. incrassata. 

Sjælden og stedegen (J, Ø). Fredsted, Fårup sø, Bygholm; 
Lyngby mose, Fuglevad, Strandmøllen, Bøllemosen, Gelsskov. 
Levevis som O. maura. April—juni, sept. 

12. Hygropora Kr. 

Meget nærstående til den følgende slægt, 

Oxypoda, men adskilt fra denne ved, at hagen 

fremefter er meget stærkere tilsmalnet (fig. 319, 

p. 358), og at tungens indskæring er fortsat i en 

smal spalte og dens to flige forsynede med en 

lille knudeformet forlængelse (omtrent som hos 

Ocyusa, underslægt Deubelia, se foran p. 395). 
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Den danske art adskilles iøvrigt let fra vore 

sorte Oxypoda-arter ved, at ingen af disse har 

så bred krop eller så kraftigt punkteret bagkrop. 

1. HH. cunetans PE 

336). Bred, noget tenformet, 

sort, fint og ret tæt behåret, 

følehornene brune eller brunrø- 

de, med lysere rod, benene rød- 

gule, hos ab. nigripes Thoms. 

brune eller sortbrune. Over- 

siden lidet blank, med yderst 

fin og ved ca. 60 ganges for- 

størrelse meget utydelig eller 

næppe synlig, tværmasket mi- 

kroskulptur. Hovedet meget 

smallere end pronotum, me- 

get fint punkteret; følehorne- 

nes 3. led lidt kortere end 2. led, 

4.led ca. så langt som bredt, 

de ydre léd noget tværbrede; 

Pronotum ca. ”/, gang bredere 

end langt, stærkere tilsmalnet 

Fig. 336. Hygropora cunctans. fremefter end; Dagud;smedsres 
x 20. stærkt rundede sider og ofte et 

svagt indtryk foran scutellum, 

fint og tæt kornetpunkteret, bagranden ret stærkt rundet og 

på hver side indenfor de stumpvinklede, men tydelige bag- 

hjørner yderst svagt indbuet. Vingedækkerne brede, tilsammen 

ca. så brede som et følehorns længde, lidt bredere end pro- 

notum, med tæt punktur, noget kraftigere end pronotums, 

sømmen fra scutellarspids til sømhjørne rigeligt så lang som 

pronotum. Bagkroppen lidet fint og temmelig tæt punkteret. 

1. bagfodsled lidt kortere end 2. + 3. + 4. led og lidt læn- 

gere end kloleddet. Længde 2,5—3 mm. 

CQ: 6. bugleds bagrand mellem de længere randhår med en 

bræmme af ret tæt stillede, korte, stive børstehår. 
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Nderst. sjælden (J,.Ø,:B).: Skørping skov (1 stk. sigtet af 
fugtigt løv ved et vandhul, okt.); Boserup skov (1 stk. under 
samme forhold, ”f/.); Spydelund huse, n. f. Klemensker (1 stk. 
på en Carex-eng, ??/,). I alt fald de to førstnævnte stkr. har 
gulbrune ben og hører således nærmest til ab. nigripes, der 
især har hjemme i Skandinavien og Finland. 

13. Oxypoda Mann. 

Hovedet ikke eller kun svagt indsnøret, tin- 

dingerne kantede. Den ene kindbakke på inder- 

siden med en tand. Kæbepalpernes endeled fint, 

sylformet. Hagen fremefter noget tilsmalnet, tun- 

gen omtrent så lang som 1. læbepalpeled, spaltet 

i spidsen, 2.læbepalpeled meget smallere og 

Kortere end…1.…led (fig. 320,.p. 358).: Pronotum 

oftest tilsmalnet ret stærkt fremefter, hyppigt 

foran scutellum med en svag grube og med en 

derfra udgående svag længdefure, oftest uden 

tydelige sidebørster. Vingedækkernes bagrand 

indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen hos 

de fleste arter langt og ret stærkt tilspidset, bagtil 

med udstående sidebørster, rygleddene som regel 

meget fint og tæt punkterede og silkeagtigt behå- 

rede, 1.—3. frie rygled tværfurede ved roden, 

5. led oftest længere end 4. led, rygleddene eller 

de bageste af dem dels langs bagranden, dels på 

skiven med opstående børster eller børstehår, der 

udgår fra nogle små, ofte aflange, blanke flader, 

på hvilke overfladens behåring og punktur mang- 

ler og mikroskulpturen er afsvækket. Benene 

oftest slanke, 1. bagfodsled mindst så langt som 
Victor Hansen : Rovbiller., III. 26 
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2. + 3. led og som kloleddet, oftest længere end 

dette sidste. 

De fleste, men ikke alle Oxypoda-arter ud- 

mærker sig ved fremefter og bagud tydeligt til- 
smalnet krop og fint, tæt punkteret og silkeagtigt 

behåret overside eller dog bagkrop samt slanke 

ben. 

Arterne er tildels vanskelige at bestemme, og 

det er nødvendigt, at der såvel ved indsamling 

som ved præparation udvises den største forsig- 

tighed, således at navnlig oversidens skulptur og 

behåring ikke beskadiges, men kan iagttages i 

deres naturlige tilstand. Man har inddelt slægten 

i en del underslægter, hvis berettigelse imidlertid 

i hvert fald for nogles vedkommende er tvivl- 

som, idet karaktererne er vage og udflydende, og 

idet nogle arter danner overgangsformer mellem 

underslægterne og ikke med sikkerhed lader sig 

placere i en bestemt af disse. Nedenfor er først 

givet en samlet oversigt over arterne og derefter 

en oversigt over de grupper, i hvilke arterne på 

grundlag af den nævnte inddeling i underslægter 

er ordnet. Den sidstnævnte oversigt er, som det 

vil fremgå af det anførte, kun af orienterende 

karakter. 

Slægten er med sine 28 danske arter den art- 

rigeste indenfor gruppen. 

De fleste arter forekommer i løv, mos og opskyl på fugtig, 
især skygget bund; nogle træffes i kompost eller ved svamp, 
gødning eller ådsel, andre er knyttede til dyreboer og -gange, 
og atter andre findes på gruset eller sandet bund, f. eks. ved 
planterødder. 
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O. lateralis Mann., exigua Er. og silvicola Kr. (planipen- 

nis Thoms.), der tidligere i litteraturen har været opført i 

denne slægt, har kun 4 led i forfødderne og henføres derfor 

nu til slægten Atheta (underslægt Acrotona) i gruppen Myr- 

medoniini, se foran p. 318, 320 og 321. Denne underslægt og 

slægten Oxypoda synes i det hele at være meget nær be- 

slægtede, navnlig er munddelenes bygning i det væsentlige 

ens, og det er tvivlsomt, om det forskellige antal led i for- 

fødderne berettiger til at stille dem i to forskellige slægts- 

grupper, jfr. foran p. 4—5. 

Oversigt over arterne. 

1. Følehornene påfaldende lange og kraftige, i hvert 

fald ca. 2?/, gang så lange som hovedets bredde 

og 1?/, gang så lang som pronotums bredde, ret 

stærkt fortykkede mod spidsen, de ydre led ikke 

eller kun meget svagt tværbrede. Kroppen ens- 

farvet sort eller brunsort. Længde 3—3,8 mm. 2. 

Følehornene ikke påfaldende lange og kraftige, 

ikke over ca. 2!/, gang så lange som hovedets 

bredde og ca. 1!/, gang så lange som pronotums 

cd i 2 funebris 
elongatula proceru la 

Fig. 337. Oxypoda. Følehornsspidsen (hos typiske eksemplarer). 

bredde, ikke ret stærkt fortykkede mod spidsen, 

i modsat fald de ydre led stærkt tværbrede. . 3. 

2. Pronotum bredest bag midten, med svagere run- 

dede sider, tydeligt kortere og smallere end 

26% 
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vingedækkerne. Følehornenes endeled ikke eller 

næppe: bredere end.10.'led (fig..337) 85 elongstule 

Pronotum bredest omkring eller lidt bag midten, 

med stærkere rundede sider, næppe smallere og 

kun ganske lidt kortere end vingedækkerne. 

Følehornenes endeled tydeligt bredere end 10. 

leder HESS Tues ARE ABEN IRS. Ssproceruls 

Følehornenes 3. led mindst så langt som 2. led, de 

ydre led ikke eller kun meget svagt tværbrede. 

Længde 4—6,5 mm. Bagkroppen ret langt og 

Ser BIS DISEASE BENN Eva, ES ESS SS ORDENEN 4. 

Følehornenes 3. led kortere end 2. led, i modsat 

fald længden under 4 mm eller bagkroppen kun 

ret Kørte Sagt Sis EDH KEN SSEEER 8. 

1. bagfodsled ca. så langt som 2. + 3. led, klo- 

leddet kortere end 3. + 4. led.............…. De 

1. bagfodsled mindst ca. så langt som 2.—4. led 

tilsammen, kloleddet ca. så langt som 3. + 4. led 6. 

SETE OS BERN NE SUE NS SNE 1. spectåbilis. 

Mindre SS VEI ENE 4. långipes. 

1. bagfodsled lidt længere end 2.—4. led tilsammen 

(omtrent som forholdet 10 til 9). 6. frie rygleds 

bagrand i midten ganske svagt indbuet. Vinge- 

dækkerne brune, undertiden delvis mørkere 5. opåca. 

1. bagfodsled så langt som 2.—4. led tilsammen. 

6. frie rygleds bagrand ikke indbuet. Vingedæk- 

kerne helt eller.delvis. brungule 22. 5...577 lse gø vå 

Vingedækkernes søm fra scutellarspids til søm- 

hjørnet ca. så lang som pronotum. 4. og 5. føle- 

hornsled tydeligt længere end brede. Kæbepal- 

perne rødgule, 3.led mindst 3 gange så langt 

SN BEES Fog an, 2dtvidipennts 

Vingedækkernes søm fra scutellarspids til søm- 

hjørnet ca. ?/, længere end pronotum. 4. og 5. 

følehornsled ikke tydeligt længere end brede. 

Kæbepalperne brune, 3. led ca. dobbelt så langt 

som bredt: 231 SENE SE ÅSE nm LUE. 
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8. Kæbepalpernes 3. led meget langt, ca. så langt 

som 7.—10. følehornsled tilsammen (fig. 338). 

Kroppen rødgul, de mellemste rygled undertiden 

lidt mørkere. Bagkroppen stærkt tilspidset, 

overalt yderst fint og tæt punkteret, siderne 

bagtil med lange, udstående, sorte børstehår. 

BE de 18228805 SED DMOS, 20. pråecox. 

Fig. 338. Oxypoda praecox. Hoved. 

Kæbepalpernes 3. led betydeligt kortere end 7,— 

10. følehornsled tilsammen. Kroppen mørkere, 

i modsat fald bagkroppen ikke stærkt tilspidset 9. 

91). Bagkroppen bagud tydeligt og temmelig langt 

tilspidset, i modsat fald de ydre følehornsled 

skue eller. kun svagt tværbrede.… 2200000 10. 

Bagkroppen temmelig ligebred, kun bagtil tyde- 

ligt, afsluttende tilspidset. Følehornenes 3. led 

tydeligt kortere end 2. led, de ydre led stærkt 

eller ret stærkt tværbrede. Længde 1,5—3 mm 23. 

10. Bagkroppen overalt lidet tæt punkteret eller bagtil 

Hundre tæt punkteret end fortil ……...…. 0040 Et. 

Bagkroppen overalt meget tæt punkteret....... 14. 

11. Pronotum temmelig kraftigt kornetpunkteret. Bag- 

kroppen fortil ret tæt, tydeligt kornetpunkteret. 

Længde 2—2,5 mm. Farven ofte overvejende 

5 ae BAN ev eN klan e 18. rugulåsa. 

7) De arter, for hvilke denne sondring kan volde vanskelighed, 
nemlig O. lucens, rugulosa, exoleta, recondita og testacea er med- 
taget både under nr. 10 og under nr. 23. 
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Pronotuirn fint punkteret NS AGE? tret i ka 

Vingedækkerne ca. "/, længere end pronotum. Bag- 

kroppen overalt spredt punkteret. Følehornenes 

ydre led omtrent dobbelt så brede som lange. 

Længde 250 10 SER, sr ab SR iv iucens: 

Vingedækkerne højst ca. så lange som pronotum 13. 

Sort eller brunsort, pronotum og vingedækkerne 

rødlige eller brunrøde. Længde 3—3,5 mm 17. togåta. 

Rødgul, hovedet og roden af 4. og 5. frie rygled 

mørkere. Længde 2—2,5 mm ...... 21. recondita: 

Vingedækkerne ca. ”/, gang længere og betydeligt 

bredere end pronotum, dette rødgult (fig. 343, 

p. 415). De ydre følehornsled stærkt tværbrede. 

Længde IDEEL ISS SEN 6. alternens 

Vingedækkerne i det højeste ca. "/, længere og lidt 

hredere EN ro DENE SONS SD KARESS skr RÅ 

Kroppen rødgul, de mellemste rygled ofte med 

FREE Fo KE SST ae, FELT ENER SAN Se 22. veståacen: 

Kroppen mørkere, i hvert fald hovedet sort eller 

BEEN ESS 3 5cd KDE ASE GAREE 16. 

Bagkroppen bagud næppe eller kun meget lidt til- 

smalnet. Forkroppen dybt sort, følehornene sort- 

brune, deres rod næppe lysere, benene brunlige 17. 

Bagkroppen bagud betydeligt tilsmalnet, i modsat 

fald (O. rufa) pronotum og vingedækker brunlige 18. 

Pronotum ca. -/, bredere end langt. 1. mellemfods- 

led meget længere end 2. led; 1. bagfodsled ca. 

så langt som 2.—4. led tilsammen. Større, 3— 

RO EAD RED ME ES eee RTE, KR STE 10. funébris. 

Pronotum ca. ”/, gang bredere end langt. 1. mel- 

lemfodsled ca. så langt som 2. led, 1. bagfodsled 

ca. så langt som 2. + 3. led. Mindre, 2,3— 

FESD 215 41 I GÆS SR SAA SER so MENE SEN Sne gr Beagle sheongbel tide 11, Tentule 

Bagkroppen rødlig med et mørkt tværbælte foran 

spidsen. Mindre, 2—2,5 mm ...::...: 19. exoléta. 

Bagkroppen brunsort eller brun, spidsen og ryg- 

leddenes bagrande ofte lysere. Større, 2,5—4 mm 149. 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

407 

Fronekunisea: "/;" bredere jenidslangt LL 4 da 20. 

Pronotum omtrent eller ca. ”/, gang bredere end 

ES FIE Sad RR eN or laa 1 AMRERE 22. 

Pronotums baghjørner stumpe, men tydeligt mar- 

kerede» Pronotim brunsort ta. 285240, 2 Sim dut 

Pronotums baghjørner fuldstændigt afrundede .. 21. 

Vingedækkernes søm fra scutellarspids til søm- 

Bjørne 'ca)'så lang: somspronotums 23... 14. vicina. 

Fig. 339. Oxypoda amoena. Følehorn. 

Vingedækkernes søm fra scutellarspids til søm- 

hjørne lidt kortere end pronotum .. 15. abdominålis. 

De ydre følehornsled ret stærkt tværbrede. Bag- 

kroppen bagud langt og stærkt tilspidset. 

kænede)2;5—2/8 mm as s0 klaver. 12;-umbråtå. 

De ydre følehornsled kun svagt tværbrede. Bag- 

kroppen bagud kun svagt tilsmalnet. Længde 

BEER CAD SNE DOGS TERE Sd set 16; .rufaå. 

Vingedækkerne ikke tydeligt kortere end pronotum 24. 

Vingedækkerne tydeligt kortere end pronotum.. 33. 

Vingedækkerne ca. "/, længere end pronotum. Bag- 

kroppen overalt spredt punkteret ...... Folticens, 

Vingedækkerne ikke eller kun lidt længere end 

EEG KIDA AD) hurt, HS RO Sae DEG 25. 

De ydre følehornsled omtrent 3 gange så brede som 

lange (fig. 339). Pronotum og vingedækkerne 

brune. Pronotums behåring på hver side af midt- 

linien rettet næsten lige ud mod siderne. Kroppen 

smal, pronotum kun ca, ?/, bredere end langt. . 

25. amoena. 
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32. 
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De ydre følehornsled ikke over ca. dobbelt så 

brede'som anes 3 BYER ERE 26. 

1. bagfodsled kun ca. så langt som 2. + 3. led. 

Kroppen gul, kun hovedet og et bælte foran 

bagkropsspidsen lidt mørkere. Følehornene rød- 

gule. "Oversiden lidet' tæt punkteret) AN Fecondreæ 

1. bagfodsled tydeligt længere end 2: + 3. led)" 27: 

Kroppen rødgul, de mellemste rygled ofte lidt mør- 

kere ved roden. Følehorn og ben rødgule. Bag- 

kroppens punktur forholdsvis lidet fin 22. teståcea. 

I Hvert Talk hovedet marke NER, FADER SKO 28. 

Bagkroppens punktur forholdsvis lidet fin, tyde- 

ligt kornet. Pronotum og vingedækkerne ret 

kraftigt kornetpunkterede. Følehornenes endeled 

længere end 9. —+ 10. led, omtrent dobbelt så 

LEE 0 Fra gg 70 1 2 RG 2 AC "a REGERES FE KOSTENS SER SSERSETET Y Fast 18. rugulåsa. 

Bagkroppens punktur yderst fin, ikke tydeligt 

BORRE SERUM ; HYRGel si RRS 29. 

Proønotanm ca; 7”. bredere bend langer FINDER 30. 

Pronotum ca. eller omtrent "/, gang bredere end 

BREST SISSE, RUTE HØRER ”NUGETE ERARSINGE 3: 

Bagkroppen overalt meget tæt punkteret. Over- 

siden lidet blank, pronotum brungult, meget tæt 

punkteret. De ydre følehornsled ca. "/, gang 

bredere end lange SE SS DE SENER 19;tex Deres 

Bagkroppen fortil temmelig tæt, bagtil mindre tæt 

punkteret. Oversiden blank, brunsort eller brun. 

Pronotum lidet tæt punkteret. De ydre føle- 

hornsled omtrent dobbelt så brede som lange.. 

24. haemorrhåé a. 

Bagkroppen overalt meget tæt punkteret. Mindre, 

192 2 sg he Soter DEA DERE RESEN advéna. 

Bagkroppen bagtil lidt mindre tæt punkteret. 

Større; 2/4-52 MM TE VER BIN ISO ERE Ee« 

Pronotum ca. ”?/, bredere end langt, bredest langt 

bag midten. Følehornene mod spidsen stærkt 

TOLERERE SEERE NEN SU bicolor. 
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Pronotum mindst -/, gang bredere end langt, bre- 

dest lidt bag midten. Følehornene mod spidsen 

moser fortykkede st sgl 23: formåceticola: 

Vingedækkerne ret kraftigt kornetpunkterede. 

Bagkroppens punktur fortil temmelig fin og 

temmelig tæt, ret tydeligt kornet, bagtil finere 

sende tæbs rodes 28..brachyptera. 

Vingedækkerne fint kornetpunkterede. Bagkrop- 

pen overalt meget fint og meget tæt punkteret 34. 

Følehornene højst ca. ”/, længere end hovedets 

bredde, de ydre led over dobbelt så brede som 

ss dre hr Forme: 26. annullåris. 

Følehornene ca. dobbelt så lange som hovedets 

bredde, de ydre led ca. "”/, gang bredere end lange 

273 S0FOR 

Oversigt over artsgrupperne. 

Følehornene påfaldende lange og kraftige, i hvert 

fald ca. 2?/, gang så lange som hovedets bredde 

og ca. 1?/, gang så lange som pronotums bredde, 

ret stærkt udvidede mod spidsen, de ydre led ikke 

eller kun meget svagt tværbrede. Kroppen ens- 

farvet sort eller brunsort. Længde 3—3,8 mm.. 

3. sruppe (pp; 417). 

Følehornene ikke påfaldende lange og kraftige, 

ikke over ca. 2!/, gang så lange som hovedets 

bredde og ca. 1"/, gang så lange som pronotums 

bredde, ikke ret stærkt udvidede mod spidsen, 

i modsat fald de ydre led stærkt tværbrede. . VÆ 

Følehornenes 3. led mindst så langt som 2. led, de 

ydre led ikke eller kun svagt tværbrede. Længde 

4—6,5 mm. Bagkroppen ret langt og stærkt 

ES ARE NEM 1. gruppe (p..410). 

Følehornenes 3. led kortere end 2. led, i modsat fald 

længden under 4 mm eller bagkroppen kun ret 

REE AE SVAR HIS DIARET | MENE ANER 3. 

Kæbepalpernes 3. led meget langt, ca. så langt 
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som 7.—10. følehornsled tilsammen (fig. 338, 

p. 405). Kroppen rødgul, de mellemste rygled 

undertiden lidt mørkere. Bagkroppen stærkt 

tilspidset, overalt yderst fint og tæt punkteret, 

siderne bagtil med lange, sorte, udstående bør- 

stehår. Længde 1,8—2,2 mm ... 5. gruppe (p. 428). 

Kæbepalpernes 3. led betydeligt kortere end 7.— 

10. følehornsled tilsammen. Kroppen mørkere, 

i modsat fald bagkroppen ikke stærkt tilspidset Å. 

4. Bagkroppen bagud tydeligt og temmelig langt til- 

spidset, i modsat fald de ydre følehornsled ikke 

ellerekik svagt tværbrede 40 HAG RER 5: 

Bagkroppen temmelig ligebred, kun bagtil tyde- 

ligt, afsluttende tilspidset. Følehornenes 3. led 

tydeligt kortere end 2. led, de ydre led stærkt 

eller ret stærkt tværbrede. Længde 1,5—3 mm 6. 

5. Vingedækkerne mindst ca.?/, længere end pro- 

notum. Pronotums og vingedækkernes grund- 

farve rødlig. Følehornenes ydre led omtrent 

dobbelt så brede som lange .... 2. gruppe (p. 415). 

Vingedækkerne ikke eller kun lidt længere end 

DAN NT; NØRRE BER ES TØ ISENS ER SyRres 4. gruppe (p. 420). 

6. Vingedækkerne ikke tydeligt kortere end pronotum 

6. gruppe-(p. 430). 

Vingedækkerne tydeligt kortere end pronotum. . 

7. gruppe (p. 435). 

1: STUDDE. 
(Underslægt Oxypoda s. str.). 

Oversiden med kun ret svag glans, fint, silke- 

agtigt behåret. Følehornene slanke, ikke ret 

stærkt fortykkede mod spidsen, 3. led mindst så 

langt som 2.led, de ydre led ikke eller kun 
meget svagt tværbrede. Pronotum meget bredere 

end hovedet, bredest bag midten, bagud kun 
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meget svagt, fremefter ret stærkt tilsmalnet. Vin- 

gedækkerne længere end pronotum. Bagkroppen 

ret langt tilspidset (mindst udpræget hos O. spec- 

tabilis), overalt yderst fint og tæt punkteret. 

Bagkroppens sidekanter skarptkantede, undta- 

gen hos O. opaca. Benene lange og slanke. 

Hertil hører vore fem største arter (4—6,5 mm), 

der er lette at adskille såvel indbyrdes som fra 

de følgende arter. 

[| 

Fig. 340. Oxypoda spectabilis. x 10. 

1,707 'spectåbilis Mårk, (ruficérnis Gyll.) (fig: 340). Vor 

største art, let kendelig alene ved størrelsen. Sortbrun eller 
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brun, vingedækkerne, bagkropsspidsen og rygleddenes bag- 

rande samt ofte pronotums sider brungule, vingedækkerne 

undertiden mørkere ved scutellum og baghjørnerne, følehor- 

nene rustrøde eller brunsorte, deres rod, kæbepalperne og 

benene rødgule. Følehornenes 3. led oftest lidt længere end 

2. led, 4. led betydeligt længere end bredt, de ydre led mindst 

ca. så lange som brede. Pronotum ca. ?/,—!/, gang bredere 

end langt, fint og tæt kornetpunkteret. Vingedækkerne kun 

lidt bredere og ca. ?/, længere end pronotum, punkturen lidt 

tættere end pronotums. De forreste frie rygled med enkelte, 

5. og 6.led med talrige børstebærende flader. Bagfødderne 

ca. så lange som skinnebenet, 1. mellemfodsled meget kortere 

end 2. + 3. led. Længde 6—6,5 mm. 

Øg: 6. bugled bagtil rundet tilspidset, randhårene i midten 

meget lange. 

CQ: 6. bugled bagtil lidt bredere rundet, bagranden med 

ganske korte, tætstillede og iblandede længere randhår. 

Udbredt (J, Ø), men ikke almindelig. Under halvfugtigt 
løv, ved svampe og i hule træer; ofte i ræve- og grævlingeboer 
og i musereder, undertiden hos Lasius fuliginosus. I udlandet 
er den fundet i muldvarpereder og hvepseboer. Marts—juli, 
sept.—nov. Eksemplarer med mørke følehorn og udbredt 
mørk tegning på vingedækkerne (spectabilis) er meget sjæld- 
nere end lyse eksemplarer (var. ruficornis) og angives især at 
være fundne hos Lasius fuliginosus. 

2. O. lividipénnis Mann. Nærstående til den foregående, 

men let adskilt fra den ved, at størrelsen er ringere, kroppen 

lividipentis 

& i Q 

Fig. 341. Oxypoda. 6. bugled. 

mere tenformet, følehornene kortere, 3. kæbepalpeled lidt 

kortere og rygleddene meget mere sparsomt forsynede med 
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børstebærende flader samt ved, at bagfødderne er lidt kortere 

end skinnebenet, deres 1. led ca. så langt som 2.—4. led til- 

sammen og deres kloled ca. så langt som 3. —+ 4. led. Føle- 

hornene brunsorte med lysere rod, de ydre led ca. så lange 

som brede, vingedækkerne mere blakkede end hos den fore- 

gående, tydeligt bredere end pronotum. Længde 4,5—5,3 mm. 

Øg: 6. bugled bagtil tilspidset (fig. 341), randhårene fine. 

Q: 6. bugleds bagrand rundet (fig. 341), med en bræmme 

af korte, tætstillede børstehår. 

Almindelig (J, Ø, B). Under løv, ved henrådnende plante- 
dele og i svampe; også fundet i dyreboer, f. eks. grævlinge- 
boer og musereder. April—juni, aug.—okt. 

3. O. vittåta Mårk. Tenformet, lidt smallere end den 

foregående, brunsort, vingedækkerne brunlige, med et brun- 

gult, vagt afgrænset skråt bånd fra skulder til sømhjørne, 

følehornene brunsorte, deres rod kun meget lidt lysere, benene 

rødgule. Ligner iøvrigt den foregående, men adskiller sig fra 

den ved de i oversigten nævnte kendemærker samt ved lidt 

kortere følehorn og lidt ringere størrelse. De ydre følehornsled 

ca. så lange som brede eller meget svagt tværbrede. Kæbe- 

palperne mørke, deres 3.led mod spidsen stærkt udvidet, 

kortere og tykkere end hos gruppens andre arter. Længde 

4—4,5 mm. 

Øg: 6. bugled stærkere tilspidset end hos 2. 

Q: 6. bugleds bagrand mellem de længere randhår med en 

bræmme af korte, tætstillede børstehår. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). I boer af Lasius fuliginosus, 
ofte i stort antal; undertiden i humlereder og ved udflydende 
træsaft og en enkelt gang ved ådsel. April—juli, okt. 

AO longipes Muls et Rey. Meget nærstående til den 

foregående, men let kendelig fra den ved, at følehornenes 

4. og 5. led er lidt længere end brede, kæbepalpernes 3. led 

længere, ca. 3 gange så langt som bredt, 1. mellemfodsled 

meget kortere end 2. + 3. led og bagfødderne betydeligt læn- 

gere, ca. så lange som skinnebenet, deres 1.led kun ca. så 
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langt som 2. + 3. led og deres kloled lidt kortere end 3. —+ 

4. led. Endvidere er vingedækkerne lidt kortere. Længde 4— 

ÆBunni. | 

gg og 2 omtrent som hos O. lividipennis. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). I muldvarpereder, underti- 
den også i humlereder og hos Lasius fuliginosus. Jan.—juli, okt. 

5. 70;-0påca' Grav. (fig. 342). Nærstående ;tl sOJ lbvidi- 

pennis, men adskilt fra den, såvelsom fra de andre af grup- 

pens arter ved, at farven er mørkere, pronotum forholdsvis 

større, næsten så bredt som og kun lidt kortere end vinge- 

dækkerne, bagkroppens sidekanter ikke så skarpkantede, 

6. frie rygleds bagrand i midten 

ganske svagt indbuet og 1. bag- 

fodsled lidt længere end 2.— 

4.led tilsammen. Fra O. spec- 

tabilis og longipes adskilles den 

yderligere let ved, at bagfød- 

derne er lidt kortere end skin- 

nebenet og deres 2: og 3. led 

meget kortere, fra O. lividipennis 

yderligere ved kortere følehorn 

med kun lidt eller næppe læn- 

gere end bredt 4. og 5. led og 

meget kortere vingedækker, og 

fra O. vittata ved længere og 

slankere 3. kæbepalpeled. Brun- 

sort, vingedækkerne ofte lidt ly- 

sere, følehornenes rod og ryg- 

leddenes bagrande lysere, benene 

brungule. Følehornenes ydre led 
Fig. 342. Oxypoda opaca. 

Xx 12. næppe eller svagt tværbrede. 

Kæbepalperne brune eller gul- 

brune, 3.led ca. 3 gange så langt som bredt. Bagkroppen 

langt og stærkt tilspidset. 1. mellemfodsled lidt kortere end 

2. + 3. led. Længde 4—4,5 mm. 

åg og 92 omtrent som hos O. lividipennis. 
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Almindelig (J, Ø, B). På halvfugtig bund under løv og 
mos; enkelte gange fundet hos Lasius fuliginosus. Især for- 
og efterår. 

2. gruppe. 

(Underslægt Mycetédrepa Thoms.). 

Følehornene mod spidsen ret stærkt fortyk- 

kede, 3. led så langt som eller kortere end 2. led, 

de ydre led omtrent dobbelt så brede som lange. 

Pronotum rødgult. Vingedækkerne betydeligt læn- 

gere end pronotum, deres grundfarve rødgul. 

1. bagfodsled kun ca. eller rigeligt så langt som 

2. + 3. led. 

Fig. 343. Oxypoda alternans 2. x 14. 

6. O. altérnans Grav. (fig. 343). Let kendelig især ved 

farven, størrelsen og følehornenes bygning. Smalt tenformet, 
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rødgul, hovedet, et bælte foran bagkropsspidsen og bagbrystet 

sorte, vingedækkerne med en stor, mørk plet mod baghjør- 

nerne og ofte mørkt scutellarparti, følehornene brune, deres 

rod og benene rødgule. Hovedet noget fladtrykt. Følehornene 

ret korte, mod spidsen ret stærkt fortykkede, 3. led ikke eller 

lidt kortere end 2., de ydre led omtrent dobbelt så brede 

som lange, endeleddet ca. så langt som 8.—10. led tilsammen. 

Pronotum ca. /, bredere end langt, bagud kun meget svagt, 

fremefter noget tilsmalnet, med stumpe, men tydeligt mar- 

kerede baghjørner, ret fint og tæt kornetpunkteret. Vinge- 

dækkerne noget bredere og omtrent ”/, gang længere end 

pronotum, deres punktur omtrent som pronotums. Bagkrop- 

pen langt tilspidset, overalt yderst fint og tæt punkteret, 

1.—3. frie rygleds tværfurer dybe. Længde 3,5—3,8 mm. 

Øg: 6. bugled bagtil stumpvinklet tilspidset, bagranden med 

lange, fine randhår. 

Q: 6. bugleds bagrand rundet afstudset, med korte, stive 

hår mellem de lange, fine randhår. 

Almindelie (J, Ø, B)., I'svampe, især"i "skovene oe Fi 
stort antal. Den søger til mange forskellige paddehatte og 
vides ikke at foretrække bestemte arter. Juni, aug.—okt. 

7. O. lucens Muls. et Rey(?). Nærstående til den fore- 

gående, navnlig ved de lange vingedækker, men let kendelig 

fra den ved meget mindre størrelse, kortere følehornsendeled 

og spredt punkteret bagkrop. Rødgul, hovedet sort, de næst- 

sidste, og i ringere udstrækning også de forreste rygled med 

mørkere rodparti, følehornene brune, deres rod og benene 

rødgule; vingedækkerne undertiden delvis med sortagtigt 

skær. Følehornenes 3. led tydeligt kortere end 2. led, de ydre 

led omtrent dobbelt så brede som lange, endeleddet kort, 

kun ca. så langt som 9. + 10. led. Pronotum omtrent ”/, 

bredere end langt, fremefter ikke ret stærkt, bagud kun 

ganske svagt tilsmalnet, siderne ret svagt rundede, baghjør- 

nerne afrundede, punkturen fin og ikke ret tæt. Vingedæk- 

kerne lidt bredere end og omtrent ”/, længere end pronotum, 

punkturen omtrent som pronotums. Bagkroppen bagud svagt 
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tilsmalnet, fint, fortil spredt, bagtil endnu mere spredt punk- 

teret. Længde 2,5—2,9 mm. 

Øg: 6. bugled bagtil stumpvinklet tilspidset (hos 2 bredt 

afrundet). 

Arten er kendelig fra alle vore andre arter ved den også 

fortil spredt punkterede bagkrop og er iøvrigt kendetegnet 

ved størrelsen, farven, følehornenes bygning, lidet tæt punktur 

på pronotum og vingedækker og disses betydelige længde. 

Den stemmer kun delvis overens med beskrivelsen af O. lu- 

cens og er muligvis en ubeskreven art. 

Yderst sjælden (J, Ø). Hidtil kendes kun 5 danske eks- 
emplarer fra Ulfslyst ved Haderslev (ketset, 2/,), Estrup skov 
(5. 8. 28), Nørholm (4. 6. 39), Elbæk strandskov ved Horsens 
(2. 7. 22) og Sundby Storskov (2 stkr. sigtet ved en gammel 
es med Lasius. fuliginosus, ??/. og ”/,.52). 

3. gruppe. 

(Underslægt Diséchara Thoms.). 

Kendetegnet ved, at følehornene er påfaldende 

lange og kraftige, mod spidsen ret stærkt for- 

mukelle:  3.led ikke eller næppe kortere end 

2.led, de ydre led ikke eller kun meget svagt 

tværbrede, at kroppen er ensfarvet sort eller 

brunsort, og at følehornene er sorte eller sort- 

Hus med næppe eller lidt lysere rod. 1. mel- 

lemfodsled ca. så langt som 2. + 3. led, 1. bag- 

fodsled ca. så langt som 2.—4. led. 

O. funebris (nedenfor p. 420) danner en over- 

gang mellem 3. og 4. gruppe. 

8. O. elongåtula Aubé (longiuscula Er.) (fig. 344). Krop- 

pen slank. Sort eller brunsort, følehornene brunsorte eller 

brune, rodleddet oftest lidt lysere, benene rødgule. Oversidens 

punktur på pronotum og vingedækker fin og tæt, på bag- 

Victor Hansen : Rovbiller. III. Al 
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kroppen yderst fin og yderst tæt. Hovedet lille, meget smallere 

end pronotum. Følehornenes endeled ikke eller næppe bredere 

end 10. led, kun meget lidt bredere på midten end ved roden, 

siderne kun meget svagt run- 

dede (fig: 337,.p-403); Prom 

tum ca. 7/,—"/, bredere end langt, 

bredest bag midten, fremefter 

betydeligt, bagud kun lidt til- 

smalnet, med stumpe, men dog 

markerede baghjørner. Vinge- 

dækkerne lidt længere og lidt 

bredere end pronotum. Bag- 

kroppen i bageste halvdel eller 

tredjedel tilspidset, 6. frie ryg- 

led og 6. bugled ret smalle, 

deres bagrand rundet. Længde 

3—3,8 mm. 

å: Følehornenes endeled lidt 

længere end 9. + 10. led, ri- 

geligt dobbelt så langt som 

bredt, lidt forbi midten med 

en svag indsnøring, omtrent 

lige bredt foran og bag denne 

(fig. 337). Pénis” ret smal 

Fig. 344, Oxypoda elongatula 345). 

?. X 15. Q: Følehornenes endeled ca. 

så langt som eller lidt længere 

end 9. + 10. led, ca. dobbelt så langt som bredt, ikke eller 

næppe indsnøret (fig. 337). 

Om artens adskillelse fra. O. funebris se nedenfor p. 420). 

Almindelig (J, Ø). På fugtig bund i opskyl, løv og mos. 
Især for- og efterår. 

9. O. procérula Mann. (obscura Kr.). Meget nærstående 

til den foregående, men adskilt fra den ved, at følehornene 

er ganske lidt længere og lidt kraftigere, endeleddet tydeligt 

bredere end 10. led, tydeligt bredere i midten end ved roden 
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og med stærkere rundede sider (fig. 337), at pronotum er 

bredere, bredest lidt nærmere midten, bagtil lidt mere til- 

smalnet, noget stærkere hvælvet og med lidt stærkere rundede 

sider, at vingedækkerne kun er ganske lidt længere og næppe 

bredere end pronotum, og at bagkroppen er mindre stærkt 

elongatula proce rula 

furtebris 

Fig. 345. Oxypoda dg. Penis, set fra oven. 

og kortere tilspidset. Kroppen er i det hele noget robustere 

og mere ligebred. 6. frie rygled og 6. bugled lidt bredere end 

hos den foregående, og det førstnævnte leds bagrand kortere 

rundet. Længde 3—3,8 mm. 

åg: Følehornenes endeled ca. så langt som 9. —+ 10. led, 

i det højeste dobbelt så langt som bredt, i yderste tredjedel 

med en kraftig indsnøring og tydeligt smallere foran end 

bag denne (fig. 337). Penis bred og kort (fig. 345). 
Q: Følehornenes endeled næppe så langt som 9. + 10, led, 

ikke helt dobbelt så langt som bredt, ikke eller næppe ind- 

snøret (fig. 337). 

Om artens adskillelse fra O. funebris se nedenfor p. 420. 

Vistnok ikke væsentligt sjældnere end den foregående 
(J, Ø, B), med hvilken den stemmer overens i levevis, og 
sammen med hvilken den ofte forekommer. 

nn 1 xx 
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Å. gruppe. 

(Underslægterne Podéxya Muls. et Rey, Derépoda Bernh. og 
Sphenéma Mann.). 

Følehornene ikke påfaldende lange og kraf- 

tige, de ydre led ikke dobbelt så brede som lange. 

3. kæbepalpeled ikke påfaldende langt, betydeligt 

kortere end 7.—10. følehornsled tilsammen. Vin- 

gedækkerne ca. så lange som eller lidt længere 

end pronotum. Bagkroppen som regel tydeligt 

tilsmalnet bagud. | 

De seks første arter henføres til underslægten 

Podoxya' (jfr. om -'O. exoletå "nedenfor pE 

de tre sidste til underslægten Sphenoma, der i 

litteraturen adskilles fra Podoxya ved, at prono- 

tum er stort, ofte bredere end vingedækkerne og 

ikke eller kun lidt kortere end disse samt med 

større overflade end vingedækkerne. Disse skel- 

nemærker er ganske vage og uanvendelige til 

bestemmelse, og O. vicina danner en tydelig 

overgang mellem grupperne. O. rugulosa henfø- 

res til underslægten Deropoda, der af Bernhauer 

karakteriseres ved kraftigt kornetpunkteret for- 

krop og mere eller mindre tydeligt indbuet bag- 

rand af pronotum indenfor baghjørnerne. Det 

sidstnævnte skelnemærke er hos O. rugulosa kun 

yderst svagt eller næppe udpræget. 

10. O. funébris Kr. Nærbeslægtet med O. procerula, 

men adskilt fra den — såvelsom fra O. elongatula — ved, at 

følehornene er tydeligt kortere og mindre kraftige, at pro- 

notums baghjørner er stærkere afrundede, at vingedækkerne 

er lidt kortere med lidt svagere indbugtet bagrand, og at 
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benene gennemgående er lidt mørkere. Følehornenes 3. led 

som regel tydeligt kortere end 2., endeleddet mindre end hos 

O. procerula, ikke dobbelt så langt som bredt, ikke eller næppe 

bredere end 10. led. Pronotum bredest omtrent i midten, 

siderne stærkt rundede. Vingedækkerne ca. så lange som og 

næppe bredere end pronotum. 6. frie rygled og 6. bugled 

bredere end hos de to foregående, det førstnævnte leds bag- 

rand næsten lige afstudset. Længde 3—3,8 mm. 

å: Følehornenes endeled noget forbi midten med en kraftig 

indsnøring og tydeligt smallere foran end bag denne (fig. 337). 

Penis stor og bred, større end hos de to foregående (fig. 345). 

Q: Følehornenes endeled ikke eller næppe indsnøret 

(fe 337): 

Udbredt (J, Ø) og vistnok ikke væsentligt sjældnere end 
de to foregående, med hvilke den stemmer overens i levevis, 

og sammen med hvilke den undertiden forekommer. 

11. O. léntula Er. Let kendelig ved sort, temmelig lige- 

bred krop, bredt hoved, ret tynde følehorn, stærkt tværbredt 

pronotum, kort 1. mellemfodsled og 1. bagfodsled og størrel- 

sen. Sort, lidet blank, følehornene sortbrune eller brune, 

deres rod som regel ikke tydeligt lysere, benene brunlige. For- 

kroppen meget fint og tæt, bagkroppen overalt yderst fint 

og tæt punkteret. Hovedet kun ca. ”/, smallere end pronotum. 

Følehornenes 3. led ganske lidt kortere end 2. led, de ydre 

led næppe eller svagt tværbrede. Kæbepalpernes endeled 

meget tyndt. Pronotum fremefter kun lidt stærkere tilsmalnet 

end bagud, bredest omkring eller lidt bag midten, siderne 

ret stærkt rundede, baghjørnerne helt afrundede. Vingedæk- 

kerne næppe bredere og kun lidt længere end pronotum. Bag- 

kroppen kun lidet tilspidset. 1. mellemfodsled ikke længere 

end 2. led, 1. bagfodsled ca. så langt som 2. + 3. led. Længde 

2,3—2,5 mm. 

åg og 2: Den ydre kønsforskel synes at være yderst ringe. 

6. bugleds bagrand er ganske lidt fladere rundet hos 2 end 

hos dd. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø). Haderslev (Ulfs- 
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lyst), Nim skov, Skørping skov, Lundby bakker; Svendborg, 
Svenstrup ved Borup St., Boserup, Damhusmosen, Dyre- 
haven, Lundtofte, Store Dyrehave, Fønstrup dam. På fugtig 
bund, især ved kanten af skovsumpe i fugtigt løv, mos og 
opskyl. Især april og maj. 

12. O. umbråta Gyll. Kendetegnet ved, at følehornene 

er ret stærkt fortykkede mod spidsen, med ret stærkt tvær- 

brede ydre led, pronotum ret stærkt tværbredt, fremefter 

betydeligt tilsmalnet, med stumpe, men dog markerede bag- 

hjørner, vingedækkerne omtrent ”/, længere og tydeligt bre- 

dere end pronotum, bagkroppen langt og stærkt tilsmalnet, 

1.—3. frie rygled uden børstebærende flader og 1. bagfodsled 

lidt længere end 2.—4. led tilsammen. I form mindende noget 

om den meget større O. opaca. Brunsort eller brun, noget 

blank, følehornenes rod lysere, benene brungule. Følehornenes 

3. led tydeligt kortere end 2. led, de ydre led over ”/, gang 

bredere end lange. Pronotum ca. ”/, gang bredere end langt, 

bredest langt bag midten, fremefter stærkt, bagud kun ganske 

lidt tilsmalnet, temmelig fint og tæt kornetpunkteret. Vinge- 

dækkerne bagud lidt udvidede, punkturen omtrent som pro- 

notums. Bagkroppen overalt yderst fint og tæt punkteret, 

1.—3. frie rygled og, undertiden med undtagelse af bag- 

randen, 4. led uden, 5.led med nogle — oftest 8 — børste- 

bærende flader. Længde 2,5—2,8 mm. 

gg: Følehornenes endeled tydeligt (hos 2 kun ganske lidt) 

længere end 9. + 10. led. 6. bugleds bagrand rundet tilspidset, 

på hver side ganske svagt indbuet (hos 29 rundet, med lidt 

kortere og kraftigere randhår). 

Almindelig (J, Ø, B). Under løv og mos, i kompost og i 
opskyl. Taget i de fleste måneder. 

13. O. indåta Muls. et Rey. Nærstående til de fore- 

gående, men adskilt fra den ved, at kroppen er smallere, 

følehornene slankere med mindre stærkt tværbrede ydre led, 

pronotum kun ca.?/, bredere end langt, med lidt svagere 

rundede sider og bagføddernes 1. led kortere, kun omtrent 
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eller ca. så langt som 2.—4. led tilsammen. Længde 2,8— 

3 mm. 

Af denne art kendes kun to danske stkr., fundet i kompost 
ved Haderslev, marts. Også i udlandet er arten fundet i 
kompost om foråret. 

14. O. vicina Kr. (humidula Kr., Ganglb., Joh.). Kende- 

tegnet ved stort, kun omtrent ”/, bredere end langt pro- 

notum med afrundede baghjørner, noget tværbrede ydre 

følehornsled, vingedækker, der er lidt — ca. ”/, — længere 

end pronotum, og stærkt tilspidset bagkrop med talrige og 

meget tydelige børstebærende flader, især på 4.—6. frie ryg- 

led. Sort eller sortbrun, vingedækkerne og ofte også pro- 

notum brunlige, rygleddenes bagrande og bagkropsspidsen 

lidt lysere, følehornene brunsorte eller brune med lidt lysere 

rod, benene gulbrune. Følehornene ikke over ca. dobbelt så 

lange som hovedets bredde, deres 3. led lidt kortere end 

2. led, de ydre led ”/,—"/, gang bredere end lange, endeleddet 

lidt længere end 9. —+ 10. led. 3. kæbepalpeled ca. 3 gange så 

langt som bredt. Pronotum bredest langt bag midten, meget 

fint og tæt punkteret, oftest uden tydelige indtryk. Vinge- 

dækkerne kun lidt bredere end pronotum, punkturen tæt, 

lidt kraftigere end pronotums, tydeligt kornet. Bagkroppen 

overalt yderst fint og tæt punkteret, siderne bagtil med tal- 

rige udstående børstehår. 1. og 2. frie rygled med ganske 

enkelte, de følgende led med flere, på 5. og 6. frie rygled 

oftest i 3 uregelmæssige tværrækker ordnede børstebærende 

flader. 1. bagfodsled ganske lidt kortere end 2.—4. led til- 

sammen. Længde 3,2—3,6 mm. 

Øg: 6. bugleds bagrand stumpvinklet tilspidset. Følehor- 

nenes endeled lidt længere end hos 9%, med ganske svagt 

antydet indsnævring lidt foran midten. 

C: 6. bugleds bagrand bredt afrundet, randhårene tættere 

og kortere. 

Adskilt fra O. funebris og lentula bl. a. ved meget stærkere 

tilsmalnet bagkrop og lysere farve, fra O. umbrata og induta 

ved i forhold til vingedækkerne meget større pronotum med 
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afrundede baghjørner og fra dem alle ved rygleddenes tal- 

rigere børstebærende flader. Om adskillelsen fra den følgende 

art sé under denne: 

Hidtil kun fundet ved Asserbo i antal i løv og mos under 
gamle fritstående lyngbuske og under krybende pil, på sol- 
åben sandbund; juli, sept. 

15. 0. abdominålis Mann. Nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved, at gennemsnitsstørrelsen er 

ganske lidt ringere, farven lysere og vingedækkerne lidt 

smallere og kortere. Brunsort eller brun, pronotum og vinge- 

dækkerne rødgule, de sidste ofte med mørkt skær, rygleddenes 

bagrande og bagkropsspidsen lysere, følehornene brune eller 

rustrøde, deres rod og benene rødgule. Pronotum uden ind- 

tryk. Vingedækkerne næppe længere eller bredere end pro- 

notum. Længde 3—3,3 mm. 

gå og 2: 6. bugled som hos den foregående. 

Temmelig sjælden (J, Ø). Af -findesteder "kani ”anføres: 
Svenstrup å, Hvorup bakker, Rebild bakker, Thorsager; 

Knudshoved, Tisvilde. På sandbund ved planterødder og 
under mos, ofte sammen med O. togata. Maj—aug. 

16. O. rufa Kr. Nærstående til de to foregående, men let 

kendelig fra dem ved kraftigere bygning, betydeligere stør- 

relse, længere følehorn med kun svagt tværbrede ydre led, 

længere 3. kæbepalpeled, stærkere tværbredt pronotum med 

stærkere rundede sider og svagere tilsmalnet bagkrop. Brun- 

sort, pronotum, vingedækkerne, rygleddenes bagrande og bag- 

kropsspidsen rødbrune, følehornene sortbrune eller brune, 

deres rod og benene rødgule eller gulbrune. Følehornene 

temmelig lange, lidt over dobbelt så lange som hovedets 

bredde, 3. led lidt kortere end 2. led. 3. kæbepalpeled .langt 

og slankt, ca. 4 gange så langt som bredt. Pronotum næsten 

eller ca. ?/, gang bredere end langt, uden indtryk, fremefter 

betydeligt, bagud kun ganske svagt tilsmalnet, bredest langt 

bag midten, siderne ret stærkt rundede, baghjørnerne ikke 

så stærkt afrundede som hos de to foregående, punkturen 
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fin og tæt. Vingedækkerne næppe længere eller bredere end pro- 

notum, bagrandens indbugtning indenfor baghjørnerne meget 

stærk, punkturen kraftigere end pronotums, tydeligt kornet. 

Bagkroppen svagt tilsmalnet bagud, iøvrigt omtrent som hos 

de to foregående. 1. bagfodsled 

ca. så langt som 2.—4. led til- 

sammen. Længde 3,5—4 mm. 

£ (08. 2-6. bugled omtrent 

som hos de to foregående. 

Meget sjælden og i reglen 
kun enkeltvis (Ø). Utterslev 
mose, Lyngby mose, Sortedam 

i Store. Dyrehave, mose ved 
Hillerød. På meget fugtig skov- 
bund i løv, mos og opskyl. 
Marts—maj, okt.—nov. 

itoOFTtTogåta Er. (fig. 346). 

Adskilt fra alle gruppens fore- 

gående arter ved, at rygled- 

dene er lidt mindre fint og lidt 

mudre"tæt punkterede og 3. 

frie led tydeligt mindre tæt 

punkteret end de foregående 

led. Kendelig ved denne karak- 

ter i forbindelse med farven, 

størrelsen og det meget store 

pronotum. Iøvrigt nærstående 

til O. abdominalis. Blank, sort 

Fig. 346. Oxypoda togata 9. 

x:18: 

eller brunsort, pronotum og vingedækkerne rødlige eller 

brunrøde, følehornene brune eller rustrøde, deres rod og 

benene rødgule. Følehornene ret slanke, 3. led næppe kortere 

end 2. led, de ydre led kun svagt tværbrede, endeleddet for- 

holdsvis slankt og langt tilspidset, mindst ca. dobbelt så 

langt som bredt. Pronotum stort, med meget større overflade 

end vingedækkerne, ca. ”/, bredere end langt, bredest langt 

bag midten, fremefter noget, bagud kun meget svagt til- 

smalnet, baghjørnerne fuldstændigt og bredt afrundede, så 
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at sider og bagrand næsten er rundede i eet, punkturen tæt 

og meget fin. Vingedækkerne ikke eller næppe bredere og 

som regel tydeligt kortere end pronotum, punkturen tæt, 

kraftigere end pronotums og tydeligt kornet. Bagkroppen 

bagud noget tilsmalnet, med børstebærende flader og side- 

børster omtrent som hos O. abdominalis, de forreste frie rygled 

tæt og temmelig fint, 5. led tydeligt mere spredt punkterede. 

1. bagfodsled ca. eller rigeligt så langt som 2. + 3. led. Længde 

3—3,5 mm: : 

&: 6. frie rygleds bagrand rundet tilsmalnet, med fin, 

lidet tæt randbehåring. 

2: 6. frie rygleds bagrand bredt rundet afstudset, i midten 

ofte yderst svagt indbuet, med tætstillede, kraftige, ret korte 

randhår. 

Almindelig (J, Ø, B). På åben sand- og grusbund ved roden 
af planter f. eks. lyng og bynke, og under mos, sten o. lign. 
Maj—sept. 

18. O. rugulåésa Kr. Tydeligt mindre end gruppens fore- 

gående arter, bortset fra den meget bredere og meget finere 

punkterede O. lentula, og yderligere kendetegnet ved over- 

sidens tydeligt kornede, på pronotum og vingedækkerne ret 

kraftige punktur. Rustrød eller rødbrun, hovedet og de næst- 

sidste rygled brunsorte, følehornene brunrøde eller rustrøde, 

benene rødgule; ofte er kroppen mørkere, overvejende brun- 

sort, med lysere bagkropsspids og rygledsbagrande og under- 

tiden lidt lyse bagrande på vingedækkerne. Følehornenes 

3. led meget kortere end 2. led, de ydre led ca. eller rigeligt 

1/, gang bredere end lange, endeleddet ret langt og slankt, 

lidt længere end 9. + 10. led. Pronotum ca. /, gang bredere 

end langt, fremefter noget, bagud kun yderst svagt tilsmalnet, 

bredest omkring eller lidt bag midten, med ikke ret stærkt 

rundede sider, stumpvinklede, meget tydeligt markerede bag- 

hjørner, og på hver side, indenfor baghjørnerne, yderst svagt 

og utydelig indbuet bagrand, tæt og temmelig kraftigt kornet- 

punkteret, behåringen mere bagud- og mindre udadrettet end 

hos gruppens foregående arter. Vingedækkerne ganske lidt 
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bredere og lidt længere end pronotum, punkturen omtrent 

som pronotums, dog ganske lidt kraftigere. Bagkroppen bagud 

tydeligt tilsmalnet, temmelig fint, fortil ret tæt, bagtil lidt 

mindre tæt kornetpunkteret, 5. og 6. frie rygled med nogle 

børstebærende flader, bagkropsspidsen med ret sparsomme 

og lidet kraftige udstående børstehår. 1. bagfodsled lidt 

kortere end 2.—4. led tilsammen. Længde 2—2,5 mm. 

å: 6. bugleds bagrand rundet tilspidset, på hver side svagt 

indbuet (hos 2 rundet afstudset). | 

Fra O. brachyptera (nedenfor p. 436) adskilles arten let 

ved meget længere vingedækker og tydeligere tilsmalnet bag- 

krop og fra de andre følgende arter enten ved punkturens 

styrke, vingedækkernes længde, de ydre følehornsleds bredde 

eller bagkroppens tilsmalning. Arten er endvidere kende- 

tegnet ved, at vingedækkerne normalt langs sømmen har en 

smal, glat og blank, bagtil forsvindende stribe, der hos de 

nærstående arter enten mangler eller er meget smallere. 

Meget sjælden (J, Ø). Haderslev (2 stkr. ketset ved Thomas- 
hus, ""/, 44, 1 stk. i en sandgrav ved Fredsted, ?”?/, 46), Byg- 
holm 'stk: i-en sandgrav, ?9/.. 43); Lundtofte (2.stkr. i en 
sandgrav ”/, 32 og ”/, 46), Gelsskov (1 stk. ?9/, 42). I Hamburg- 
egnen er arten bl. a. fundet i en muldvarperede. 

19. O. exoléta Er. Kendetegnet ved den ringe størrelse 

og farven. Mindre end alle gruppens foregående arter, und- 

tagen O. rugulosa, fra hvilken den let kendes ved betydeligt 

finere, på bagkroppen meget tættere punktur. Lidet blank, 

rødlig eller rustrød, hovedet og et bælte foran bagkrops- 

exoleta 

(Y |.) 
Fig. 347. Oxypoda. 6. bugled. 

spidsen brunsorte eller brune, vingedækkerne oftest noget 

mørkere end pronotum, følehornene brune, deres rod og 

benene rødgule. Følehornenes 3. led tydeligt kortere end 
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2. led, de ydre led over !/, gang bredere end lange, endeleddet 

ikke dobbelt så langt som bredt. Pronotum ca. ?/,—?/. bre- 

dere end langt, oftest uden tydelige indtryk, bredest noget 

bag midten, fremefter noget, bagud svagt tilsmalnet, siderne 

ikke ret stærkt rundede, baghjørnerne tydeligt markerede, 

som regel kun smalt rundede, punkturen fin og meget tæt. 

Vingedækkerne kun lidt længere og bredere end pronotum, 

punkturen lidt kraftigere end pronotums, tydeligt kornet. 

Bagkroppen tydeligt tilspidset, overalt meget fint og tæt 

punkteret, 5. og 6. frie rygled med nogle børstebærende flader, 

bagkropsspidsen med ret sparsomme og lidet kraftige ud- 

stående børstehår. 1. bagfodsled ca. så langt som 2.—4. led 

tilsammen. Længde 2—2,5 mm. 

gg: 6. bugleds bagrand (fig. 347) bredt afstudset (hos 2 

ligeledes. bredt afstudset og i midten med en yderst svagt 

antydet indbugtning), randhårene meget fine (hos 2 kortere, 

kraftigere og mere tætstillede). 

Arten adskilles let fra den følgende art (O. praecox) bl. a. 

ved meget kortere 3. kæbepalpeled (se nedenfor p. 429) og 

mørkere farve og fra arterne i 6. og 7. gruppe ved tydeligt 

tilspidset bagkrop, fra 7. gruppes arter tillige ved længere 

vingedækker og fra 6. gruppes arter tillige enten ved farven, 

punkturen eller følehornenes bygning. Hannen er kendelig 

fra de nærstående arter ved 6. bugleds bredt afstudsede bag- 

rand (se fig. 347). 

Sjælden (J, Ø). Esbjerg, Ålborg; Ærø, Damhusmosen, 
Utterslev mose, Dyrehaven (i kompost og gammel heste- 
gødning ved dyrehusene), Hjortekær, Esrom sø. Den findes 
især i kompost, undertiden i opskyl på fugtig bund. April— 
juni, aug.—okt. 

Do. gruppe. 

(Underslægt Baeogléna Thoms.). 

3. kæbepalpeled meget langt og slankt, ca. så 

langt som 7.—10. følehornsled tilsammen (fig. 

338, p. 405). 3. følehornsled meget kortere end 
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mel. Vingedækkernie ikke længere end prono- 

tum. Bagkroppen langt og stærkt tilspidset, over- 

alt yderst fint og tæt punkteret, bagtil med lange, 

sorte, udstående børster. 

Til underslægten Baeoglena, der er opstillet 

for O. praecox og navnlig karakteriseret ved det 

påfaldende lange 3. kæbepalpeled, henføres yder- 

ligere af Ganglbauer O. exoleta (foran p. 427) og 

af Bernhauer O. recondita (nedenfor p. 430). 

Hos O. exoleta, således som denne art, i over- 

ensstemmelse med Bernhauer, opfattes her, er 

3. kæbepalpeled imidlertid meget kortere end hos 

O. praecox og ikke væsentligt forskelligt fra dette 

led hos flere arter af underslægten Podoxya. 

Hos O. recondita er leddet vel længere end sæd- 

vanligt, men dog i forhold til følehornene ikke 

så langt som hos O. praecox, idet det er kortere 

end 8.—10. følehornsled. O. praecox kendes iøv- 

sul slet frå O. exoleta'bl;a… véd'den lysesfarve 

og den kraftige børstebeklædning på bagkroppen 

og fra O. recondita bl.a. ved oversidens meget 

tættere punktur og meget stærkere tilspidset bag- 

krop. 

20. O. pråecox Er. Let kendelig ved gruppekaraktererne 

og den lyse farve og ringe størrelse. Tenformet, rødgul, de 

mellemste rygled undertiden lidt mørkere. Hovedet lille. Føle- 

hørnenes ydre led over 1/, gang bredere end lange, ende- 

leddet ikke dobbelt så langt som bredt. Pronotum ret stærkt 

hvælvet, uden indtryk, omtrent "/, gang bredere end langt, 

bredest bagtil, fremefter stærkt tilsmalnet, siderne ret stærkt 

rundede, baghjørnerne kun lidet stumpvinklede, punkturen 
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fin og tæt. Vingedækkerne næppe bredere end og højst så 

lange som pronotum, punkturen lidt kraftigere end prono- 

tums, tydeligt kornet. 2.—4. frie rygled på bagranden, 

5.—6. led på skiven med nogle blanke småflader, forsynede 

med kraftige, sorte, opstående børstehår. Fødderne fine og 

tynde, 1. bagfodsled ca. så langt som 2.—4. led tilsammen. 

Længde 1,83—2,2 mm. 

Sjælden (Ø), men vistnok overset. Hestehaven ved Trane- 
kær, Frejlev skov, Jydelejet (Høje Møen), Boserup skov, 
Ordrup mose, Dyrehaven (i en muldvarperede), Lundtofte 
(i en sandgrav), Luknam (flere eks. i gangene til et græv- 
lingebo), mose ved Hillerød, Veddinge bakker, Jyderup skov 
i Odsherred. Arten er antagelig knyttet til dyreboer og -gange. 
Marts—juni, aug. 

6. gruppe. 

(Underslægt Demåsoma Thoms.).. 

Følehornenes 3. led tydeligt kortere end 2. led, 

de: ydre; led tværbrede.: Vingedækkerne ikke 

tydeligt kortere end pronotum. Bagkroppen tem- 

melig ligebred, kun bagtil tydeligt, afsluttende 

tilsmalnet. Længde 2—3 mm. 

21. O. recéåndita Kr. Let kendelig ved den; lyse. farve 

og den lidet tætte punktur, det ret lange 3. kæbepalpeled og 

det korte 1. bagfodsled, der kun er ca. så langt som 2. + 

3. led. Rødgul, hovedet lidt mørkere, 4. og 5. frie rygled fortil 

sortbrune eller brune. Følehornene mod spidsen ret stærkt 

fortykkede, de ydre led over "/, gang bredere end lange. Pro- 

notum uden indtryk, ca. eller rigeligt 7/, bredere end langt, 

bredest lidt bag midten, fremefter ikke ret stærkt, bagud kun 

svagt tilsmalnet, siderne ikke ret stærkt rundede, baghjørnerne 

stumpe, men ret tydeligt markerede, punkturen fin og tem- 

melig spredt. Vingedækkerne næppe bredere end og rigeligt 

så lange som pronotum, punkturen temmelig spredt og lidt 

kraftigere end pronotums, kornet, bagrandens indbugtning 
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indenfor baghjørnerne flad, tydeligt mindre dyb end hos den 

foregående. Bagkroppen fint, fortil ikke ret tæt, bagtil endnu 

mere spredt punkteret, de udstående børstehår kortere og 

finere end hos den foregående. Længde 2—2,5 mm. 

å: 6. bugleds bagrand stumpvinklet tilspidset (hos 2 bredt 

og fladt rundet). 

Udbredt, men sjælden (J, Ø). Af findesteder kan anføres: 
Estrup skov, Vang skov; Guldborg L., Knudshoved, Herlufs- 
holm, Bognæs, Dyrehaven, Hillerød, Jægerspris Nordskov, 

Tisvilde. Den træffes især i hule træer og stubbe, hvor der er 
rester af fuglereder, men undertiden også i myreboer. Marts— 
juni, sept. 

me teståcea Er: Let kendelig ved den lyse. fårve i 

forbindelse med størrelsen, vingedækkernes længde og bag- 

kroppens tætte, men forholdsvis lidet fine og tydeligt kornede 

punktur. Rødgul, de mellemste rygled ofte med mørkere rod. 

Følehornene temmelig korte, mod spidsen ret stærkt fortyk- 

kede, de ydre led mindst ca. ”/, gang bredere end lange. Pro- 

notum rigeligt 7/, bredere end langt, bredest langt bag midten, 

fremefter noget tilsmalnet, uden indtryk, baghjørnerne 

stumpe, men tydelige, punkturen tæt og temmelig fin. Vinge- 

dækkerne næppe bredere og lidt længere end pronotum, tæt 

og temmelig kraftigt kornetpunkterede, bagrandens indbugt- 

ning indenfor baghjørnerne dyb, meget dybere end hos de 

to foregående. Bagkroppen tæt, men lidet fint og tydeligt 

kornet punkteret, næsten uden udstående børstehår. 1. bag- 

fodsled ca. så langt som 2.—4. led tilsammen. Længde 2,5— 

3 mm. 

Arten er let kendelig fra vore andre lyse arter, fra O. prae- 

cox bl. a. ved betydeligere størrelse, meget kortere 3. kæbe- 

palpeled og mere ligebred, meget kraftigere punkteret bag- 

krop, fra O. recondita bl. a. ved meget tættere punktur og 

meget længere 1. bagfodsled, og fra arterne i 7. gruppe bl. a. 

ved meget længere vingedækker. 

Meget sjælden (J, Ø). Af findesteder kan anføres: Åstrup 
ved Haderslev, Lundby bakker, Hvorup bakker, Dronning- 
lund Storskov, Slettestrand (i antal i en sandet grøft, ?9/,); 
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Ravneholm. På sandet eller gruset bund, især i sand- eller 
grusgrave, oftest kun enkeltvis. Juni—aug., sept. ; 

[O. bicolor Muls. et Rey. Kendetegnet ved temmelig bred 

kraftig, tydeligt tvefarvet krop og pronotums tydelige grube 

foran scutellum. Brunsort, pronotum og vingedækkerne brun- 

røde, 5. frie rygleds bageste del og bagkropsspidsen lysere, 

følehornene sortbrune eller brune, deres rod og benene rød- 

gule. Følehornene kraftige, mod spidsen stærkt fortykkede, 

de ydre led omtrent dobbelt så brede som lange. 3. kæbe- 

palpeled temmelig langt. Pronotum ca. ”/. bredere end langt, 

fremefter noget tilsmalnet, foran scutellum med en tydelig 

tværgrube, ret tæt og ikke ret fint kornetpunkteret, siderne 

fortil med tydeligere og længere udstående børstehår end hos 

de nærstående arter, baghjørnerne afrundede. Vingedækkerne 

lidt bredere og lidt længere end pronotum, deres punktur 

ret tæt og lidt kraftigere end pronotums, tydeligt kornet. 

Bagkroppen meget fint og tæt, på 5. frie rygled lidt mindre 

tæt punkteret, siderne bagtil med mange, temmelig lange, 

mørke, udstående børstehår. 1. bagfodsled lidt kortere end 

2 —4 led tilsammen. Længde 2,4—2,6 mm. 

Øg: 6. bugleds bagrand stumpt tilspidset (hos 2 bredt 

rundet). 

Denne art, der bl. a. er fundet i Hamburgegnen, i det 
sydøstlige Sverige og i Sydnorge, kunne muligvis træffes også 
hos os.] 

23. O. fårmiceticøola Mårk. Kendetegnet ved bred, 

temmelig ligebred krop, stærkt tværbredt pronotum, fortil ret 

tæt, bagtil mindre tæt punkteret bagkrop, og farven. Sort- 

brun eller rødbrun, hovedet og de mellemste rygled mørkere, 

følehorn og ben brungule eller rustrøde. Følehornenes ydre 

led over 7/, gang bredere end lange, endeleddet lidt slankere 

end hos de følgende. Pronotum mindst ”/, gang bredere end 

langt, bredest lidt bag midten, fremefter ret svagt, bagud 

svagt tilsmalnet, undertiden med svagt antydet grube foran 

scutellum og midtfure, siderne rundede, baghjørnerne stumpe, 

bagranden oftest med ganske svagt antydet indbugtning 
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indenfor baghjørnerne, punkturen fin, og temmelig tæt. Vinge- 

dækkerne rigeligt så brede og så lange som pronotum, lidt 

tættere og kraftigere. kornetpunkterede. Bagkroppen meget 

fint og ret tæt, bagtil lidt mindre tæt punkteret, 1. bagfodsled 

lidt kortere end 2.—4. led tilsammen. Længde 2,4—2,6 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). I tuer af Formica 
rufa, sjældnere af F. fusca. 

24. O. haemorrh6a Mann. Kendetegnet ved temmelig 

smal og ligebred krop, blank, ikke ret tæt behåret overside, 

bagtil noget mere spredt punkteret bagkrop og farven. Brun- 

sort eller brun, bagkropsspidsen rødlig, undertiden også pro- 

notum, vingedækker og rygledsbagrandene lysere, følehor- 

nenes rod og benene rødgule. Følehornenes ydre led ca. dob- 

belt så brede som lange, endeleddet ret kort. Pronotum ca. 

1/,—?/. bredere end langt, uden indtryk, yderst fint og lidet 

tæt punkteret, behåringen stærkt udadrettet, baghjørnerne 

afrundede. Vingedækkerne rigeligt så brede som og ca. så 

lange som eller lidt længere end pronotum, temmelig fint og 

tæt kornetpunkterede. Bagkroppen fint og temmelig tæt, 

bagtil mindre tæt punkteret. 1. bagfodsled lidt kortere end 

2.—4. led tilsammen. Længde 2—2,5 mm. 

C: 6. bugleds bagrand med kraftigere og tættere rand- 

behåring end hos $. 

Almindelig (J, Ø, B). I tuer af Formica rufa og rufa pra- 
tensis, undertiden også enkeltvis under løv og i opskyl eller 

ved ketsning. 

25. O. amoena Fairm. Kendetegnet ved temmelig smal 

og ligebred krop, lidet blank, tæt behåret overside, overalt 

yderst fint og tæt punkteret bagkrop og korte, mod spidsen 

meget stærkt fortykkede følehorn (fig. 339). Sortbrun eller 

brun, hovedet oftest lidt mørkere, bagkropsspidsen og ofte 

pronotum, vingedækker og rygledsbagrandene noget lysere, fø- 

lehornene rustrøde, deres rod og benene rødgule. Hovedet ret 

stort. Følehornenes ydre led omtrent 3 gange så brede som 

lange, endeleddet kort og bredt, næppe længere end bredt. 

Victor Hansen: Rovbiller. III. 28 
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Pronotum ca.!/, bredere end langt; uden indtryk, tætog 

meget fint punkteret, -behåringen på hver side af midtlinien 

stærkt udadrettet, baghjørnerne afrundede. Vingedækkerne 

rigeligt så brede som og lidt længere end pronotum, fint og 

tæt kornetpunkterede. 1. bagfodsled omtrent så langt som 

2.—4. led tilsammen. Længde 2—2,5 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand stumpvinklet tilspidset (hos 2 af- 

rundet, med kortere og lidt kraftigere randhår). 

De korte, tykke følehorn med meget stærkt tværbrede ydre 

led gør arten let kendelig fra alle vore andre arter. Kun 

O. annularis (nedenfor p. 435) har lignende følehorn, men ad- 

skilles let fra O. amoena ved meget lysere farve og kortere 

vingedækker. 

Sjælden, men udbredt (J, Ø). Af findesteder kan anføres: 
Haderslev-egnen, Estrup skov, Esbjerg, Endrupholm, Varde, 
Horsens-egnen, Silkeborg, Lundby krat; Tranekær, Furesø- 
parken, Hillerød. I halvfugtigt, muldnende løv på fugtig 
skovbund, i henrådnende svampe og i kompost. Maj—juli, 
sept.—nov. y 

[O. advéna Måkl. Temmelig bred og ligebred, nærstående 

til O. amoena, med let adskilt fra den ved bredere krop og 

mindre tykke følehorn Lidet blank, rustrød eller rødgul, 

hovedet og rygleddenes rod mørkere, følehornenes rod og 

benene rødgule. Følehornenes ydre led ca ”/, gang bredere 

end lange. Pronotum omtrent !/, gang bredere end langt, 

punkturen meget tæt og fin. Vingedækkerne rigeligt så brede 

og så lange som pronotum, fint og tæt kornetpunkterede. Bag- 

kroppen overalt yderst fint og tæt punkteret. Længde 1,8— 

2 mm. 

gg: 6. bugleds bagrand stumpvinklet tilspidset (hos 2 af- 

rundet), randhårene hos begge køn korte, kraftige og tæt- 

stillede. 

Arten kendes fra O. formiceticola ved lysere farve, tættere 

punktur på pronotum og vingedækker, overalt yderst tæt 

punktur på bagkroppen og ringere størrelse, fra O. haemorrhoa 

ved mindre blank, tættere punkteret og behåret overside, 

bredere krop og stærkere tværbredt pronotum og fra O. bi- 
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color ved ringere størrelse, mindre blank overside og mang- 

lende rodgrube på pronotum. Fra O. exoleta i 4. gruppe (foran 

p. 427) adskilles arten ved bredere krop, navnlig bredere og 

mere ligebred bagkrop, og hannens sekundære kønsmærker. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Skåne, kunne muligvis 

træffes også hos os.] 

1. SFUppe. 

(Underslægt Bessépora Thoms.). 

Adskilt fra 6. gruppe (foran p. 430) ved, at 

vingedækkerne er tydeligt kortere end pronotum. 

Indbugtningen på vingedækkernes bagrand inden- 

for baghjørnerne ret svag. 

Længde 1,5—2,5 mm. 

26. O. annulåris Mann. (fig. 

348) Let kendelig fra alle vore 

andre arter ved lys farve, korte 

vingedækker og korte, rødgule fø- 

lehorn med meget stærkt tvær- 

brede ydre led, der er bredere end 

hos nogen af vore andre arter, 

undtagen O. amoena (foran p. 433). 

Temmelig ligebred, rødgul, hove- 

det og roden af 3. og 4. frie ryg- 

led ofte lidt mørkere Følehorne- 

nes 3. led meget kortere end 2. led, 

de ydre led omtrent 3 gange så 

brede som lange, endeleddet kun 2 

meget lidt længere end bredt. Pro- Fig. 348. Oxypoda annu- 

notum og vingedækkerne fint og laris. x 25. 

tæt, bagkroppen overalt yderst 

fint og tæt punkteret. Pronotum omtrent "/, bredere end 

langt, uden indtryk, behåringen på hver side af midtlinien 

stærkt udadrettet, baghjørnerne afrundede, siderne ret stærkt 

28% 
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rundede. Vingedækkerne ca. så brede som pronotum. 1. bag- 

fodsled omtrent så langt som 2.—4. led tilsammen. Længde 

2—2,5 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand rundet tilspidset (hos 2 bredt, under- 

tiden yderst svagt antydet stumpvinklet), rundet. 

Almindelig (J, Ø, B). Under løv, mos og kvasbunker eller 

ved svampe. Undertiden i eller ved myretuer, især af Formica 
rufa. Hyppigst for- og efterår. 

27. O. sbror Thoms. Let kendelig fra alle vore andre arter 

ved lys farve, korte vingedækker, ret lange, rødgule følehorn, 

hvis ydre led er ca ”!/, gang bredere end lange, og overalt 

yderst fint og tæt punkteret bagkrop. Nærstående til den 

foregående, men adskilt fra den ved, at følehornene er meget 

længere, med svagere tværbrede ydre led og betydeligt længere 

end bredt endeled, og at farven gennemgående er endnu lidt 

lysere. Lyst rødgul, 4. frie rygled undertiden lidt mørkere 

fortil. Følehornenes 3. led slankere end hos den foregående, 

kun lidt kortere end 2. led. Pronotums behåring på hver side 

af midtlinien skråt udad- og bagudrettet. Længde 2—2,5 mm. 

å: 6. bugleds bagrand rundet tilspidset, på hver side under- 

tiden ganske svagt indbuet (hos 29 bredt rundet, med lidt 

kraftigere og mere tætstillede randhår). 

Meget sjælden (Ø). Valsølille, Skjoldnæsholm, Lundtofte 
(flere eks. i en sandgrav), Tokkekøb hegn. Under halvfugtigt 
løv, i hule træer og i sandgrave; en enkelt gang hos Lasius 
fuliginosus. Muligvis søger arten til musegange og -reder., 
Maj—sept. 

28. O. brachyptera Steph. (ferruginea Ganglb.). Kende- 

tegnet ved ringe størrelse, ret kraftig, stærkt kornet punktur 

på pronotum og på de korte vingedækker, temmelig fin, fortil 

ret tæt og tydeligt kornet, bagtil finere og mindre tæt punktur 

på pronotum og langt følehornsendeled. Rustrød eller brun- 

rød, hovedet og et bælte foran bagkropsspidsen brunsorte, 

følehornenes rod og benene rødgule; bagkroppens mørke teg- 

ning undertiden mere udbredt, så at kun spidsen og den 
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bageste halvdel af 5. frie rygled er tydeligt lysere. Følehornene 

længere end hos O. annularis, kortere end hos O. soror, 3. led 

meget kortere end 2. led, de ydre led omtrent dobbelt så 

brede som lange, endeleddet mindst ”/, længere end bredt, 

lidt længere end 9. + 10. led. Pronotum ”/,—”/. bredere end 

langt, mindst ca. så bredt som vingedækkerne, baghjørnerne 

brachyptera 

Be SN 
Fig. 349. Oxypoda. 6. bugled. 

som regel meget tydeligt markerede og næppe eller kun meget 

smalt afrundede, siderne temmelig svagt rundede, behåringen 

mere bagudrettet end hos de to foregående, punkturen lidt 

finere end vingedækkernes. Længde 1,5—2 mm. 

åg og 9 omtrent som hos O. soror (fig. 349). 

Fra O. annularis og O. soror adskilles arten let ved de 

foran nævnte karakterer. Fra O. rugulosa og O. exoleta (foran 

p. 426 og p. 427) adskilles den ved kortere, i forhold til pro- 

notum smallere vingedækker og mindre stærkt tilspidset bag- 

krop, fra den sidstnævnte yderligere ved kraftigere overside- 

punktur. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Især på åben 
sand- og grusbund ved planterødder eller i sand- og grus- 
grave. Hyppigst for- og efterår. 

14. Stichogldssa Fairm. 

Blandt slægterne med bagtil ikke eller kun 

lidt indsnøret hoved kendetegnet ved, at 2. læbe- 

palpeled kun er lidt kortere og smallere end 

1. led, og at bagføddernes 1. led er kortere end 

eller i det højeste så langt som kloleddet. 

Hovedet betydeligt smallere end pronotum, 
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tindingerne kantede. Højre kindbakke på in- 

dersiden med en tand. Kæbepalpernes endeled 

fint sylformet. Tungen ret smal, noget længere 

end 1. læbepalpeled, mere eller mindre dB 

spaltet i spidsen. Pronotum bredere end langt, 

bredest bag eller omkring midten. Vingedækker- 

nes bagrand indbuet indenfor baghjørnerne. 

Bagkroppen bagtil med udstående sidebørstehår, 

1.—3. eller 1.—4. frie rygled tværfurede ved 

roden. 1.—3. bugled med et svagt tværindtryk 

ved roden. 

De tre danske arter er 1 flere retninger Tet for= 

skellige og henhører under tre forskellige under- 

slægter, der af Ganglbauer, i modsætning til 

Bernhauer, betragtes som selvstændige slægter. 

Phloeopora-arterne (foran p. 362), der ligesom 

Stichoglossa-arterne ofte træffes under bark, 

adskiller sig fra disse ved, at hovedet er lidt 

stærkere indsnøret bagtil og ikke eller kun lidt 

smallere end pronotum, at dette er bredest foran 

midten, og at tungen er lidt kortere og 2. kæbe- 

palpeled meget kortere: og 'smallere' en (7 ed 

Leptusa-arterne (foran p. 73), der også har en 

lignende levevis, adskiller sig fra Stichoglossa 

bl. a. ved, at for- og mellemfødderne kun har 

4 led. 

Arterne lever under bark og ved udflydende træsaft, St. se- 
mirufa dog også hos myrer. 
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Oversigt over arterne. 

1. Bagkroppen sort, pronotum og vingedækkerne røde 

1. semirufa. 

Bagkroppen, bortset fra et bælte foran spidsen, 

brunlig eller rødlig, ikke væsentligt mørkere end 

Menon og vintedækker MOSS DUAN sd VER BLØE Æ 

2. 1.—3. frie rygled tværfurede ved roden. Pronotum 

omtrent så bredt som vingedækkerne, lidet 

blankt. Længøde 2—3 MM VI I. db: 2cortitina: 

1.—4. frie rygled tværfurede ved roden. Pronotum 

tydeligt smallere end vingedækkerne, ret blankt. 

eee 55 MESSI ER? S UR PP ER og 3. prolkxa. 

St (underslægt Stichoglossa' s. str.) semirufa Er. Let 

kendelig fra de to følgende ved farven og bredere vingedækker, 

fra St. corticina yderligere ved blankere overside og fra St. 

prolixa yderligere ved ikke tydeligt tværfuret 4. frie rygled. 

Blank, sort, pronotum og vingedækkerne røde, også hovedet 

ofte rødligt, følehorn og ben rødgule, de første undertiden 

mørkere mod spidsen. Oversiden med meget fin, ved ca. 60 

ganges forstørrelse meget utydelig, netmasket mikroskulptur. 

Hovedet betydeligt smallere end pronotum; følehornene ret 

korte, 3. led ganske lidt kortere end 2. led, de ydre led stærkt 

tværbrede. Pronotum ca. ?”/, gang bredere end langt, ganske 

lidt smallere end vingedækkerne, bredest langt bag midten, 

fremefter ret stærkt tilsmalnet, siderne ret stærkt rundede, 

med nogle tydelige, udstående børstehår, foran scutellum ofte 

med et svagt indtryk, punkturen fin og spredt. Vingedækkerne 

tættere og kraftigere kornetpunkterede. Bagkroppen temmelig 

fint, bagtil spredt punkteret. Længde 2,5—3,5 mm. 

Øg: 5. frie rygled bagtil med en kraftig, 6. led med en meget 

svag længdemidtkøl, 6. leds bagrand mere eller mindre fint 

tandet. 

Yderst sjælden (Ø). Bognæs (1 stk. ved sigtning af friske 
egehuggespåner og -savsmuld, "%/,), Frederiksdal (1 stk. i en 
hul, rødmuldet bøg, 72%/,), Dyrehaven (?, 1 stk.). Arten, der 
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overalt er meget sjælden, er i udlandet fundet under træ- 
bark, ved udflydende træsaft og hos Lasius fuliginosus. 

2. St. (underslægt Dexiogya Thoms.) corticina Er. Lidet 

blank, rødbrun, hovedet og et bælte foran bagkropsspidsen 

oftest mørkere, følehorn og ben rødgule. Oversiden med meget 

fin, netmasket mikroskulptur, temmelig tæt behåret, pro- 

notums behåring bagud og ganske lidt udad rettet. Hovedet 

betydeligt smallere end pronotum; følehornenes 3. led omtrent 

så langt som 2. led, de ydre led ret stærkt tværbrede. Pro- 

notum ca. ”/, gang bredere end langt, bredest lidt bag midten, 

fremefter lidt stærkere tilsmalnet end bagud, siderne noget 

rundede, kun med enkelte, yderst korte og utydelige, ud- 

stående hår, baghjørnerne tydelige, lidt stumpvinklede, bag- 

randen indenfor disse ganske svagt indbuet, punkturen ret 

tæt, kornet. Vingedækkerne ret 

tæt og lidt kraftigere kornetpunk- 

terede. Bagkroppen finere, ret tæt; 

bagtil spredt punkteret. Længde 

2—3 mm. 

å: 6. frie rygleds bagrand fint 

tandet, oftest med en lidt længere 

ydertand på hver side. 

Sjælden (J, Ø).. Af findesteder 
kan anføres: Haderslev, Grejsdalen 
(i smuld i poppelstubbe); Lejre, 
Dyrehaven (ikke særlig sjælden, 
især under svampet eller bark- 
billeangrebet bøgebark), Storke- 
vad, Tisvilde. Den lever især under 

bark af løv- og nåletræer. Jan.— 
sept. 

3. St. (underslægt Ischnoglåssa 

Kr.) prolixa Grav. (fig..350). Let 

kendelig fra de to foregående ved, 

at 4. frie rygled er tydeligt tvær- 

furet ved roden, at pronotum kun er ca.?/, bredere end 

langt og betydeligt smallere end vingedækkerne, og at disse 

Fig. 350. Stichoglossa pro- 

Hxa.X 205; 
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er forholdsvis længere. Ret blank, rødlig eller rødbrun, hovedet 

og et bælte foran bagkropsspidsen oftest mørkere, følehorn og 

ben rødgule. Oversiden med meget fin, på forkroppen net- 

masket, på bagkroppen meget tæt tværridset mikroskulptur, 

meget tyndt behåret, pronotums behåring stærkt udadrettet. 

Hovedet noget smallere end pronotum, følehornenes 3. led 

omtrent så langt som 2.led, de ydre led ret stærkt tværbrede. 

Pronotum fremefter kun lidt stærkere tilsmalnet end bagud, 

"ofte med et svagt indtryk foran scutellum, siderne noget run- 

dede, med nogle tydelige, udstående børstehår, baghjørnerne 

stumpe, punkturen fin og lidet tæt. Vingedækkerne temme- 

lig kraftigt og tæt kornetpunkterede. Bagkroppen temmelig 

kraftigt og tæt, bagtil spredt punkteret. Længde 3—3,5 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand lidt mindre fladt rundet end hos 92. 

6. frie rygleds bagrand yderst svagt karvet og kornet. 

Temmelig sjælden (J, Ø,B). Af findesteder kan anføres: 
Draved skov, Haderslev, Estrup skov, Hansted skov; Tra- 

nekær, Bognæs, Dyrehaven (ikke sjælden under bøgebark) og 
andre nordsjællandske skove. Under løv- og nåletræsbark og 
ved udflydende træsaft. Fundet i de fleste måneder, hyppigst 
for- og efterår. 

15. ThRiasophila Kr. 

Nærstående til den foregående slægt, men 

adskilt fra den ved, at følehornenes ydre led — 

ligesom hos Dinarda, jfr. foran p. 387, men 

afvigende fra alle gruppens andre slægter — er 

stærkt sammentrængte (fig. 351), og ved, at 1.—3. 

bugled ikke er tværindtrykte ved roden. Prono- 

tum er ikke eller næppe smallere end vinge- 

dækkerne, dets bagrand på hver side svagt ind- 

buet indenfor baghjørnerne, disse tydeligt mar- 

kerede. 1.—3. frie rygled tværfurede ved roden. 

1. bagfodsled meget kortere end kloleddet. 
Arterne lever i myretuer, hvor de tåles af myrerne. 
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Oversigt over arterne. 

1. 8. og 9. følehornsled mindst ca. dobbelt så brede 

som lange. Pronotum tydeligt over !/, gang bre- 

dere end langt, tæt og kraftigt kornetpunkteret, 

bagranden på hver side ret stærkt indbuet 

3. inquilina. 

8. og 9. følehornsled ikke over ca. ”/, gang bredere 

end lange. Pronotum ikke over ca. ”/, gang bre- 

dere end langt, fint og ikke ret tæt kornetpunk- 

teret, bagranden på hver side kun ganske svagt 

indbuet 530 bire sk For Rs ASKE SE hober SØSTRE 2. 

2. Større, 2,8—3,2 mm. 3. følehornsled tydeligt læn- 

gere end 2. led. Pronotum fremefter ret stærkt 

tilsmalnet, med kraftig, netmasket mikroskulp- 

tår og derfor FL ES 1070 030 RG 1. angulåta. 

Mindre, 2—2,5 mm. 3. følehornsled ikke tydeligt 

længere end 2. led. Pronotum ikke ret stærkt 

tilsmalnet fremefter, med ret svag, netmasket 

mikroskulptur og derfor lidet mat 2. canaliculåta. 

Fig. 351. Thiasophila angulata. x 18. 
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SSTh-angulåta Er. (fig. 351)... Lysere seller mørkere brun 

eller brunrød, hovedet og et tværbælte foran bagkropsspidsen 

oftest mørkere, følehornenes rod og ofte deres endeled samt 

benene rødgule eller rustrøde. Forkroppen ret mat, kraftigt 

mikronetmasket, bagkroppen ret blank, svagt og mere åbent 

mikronetmasket. Pronotum ca. ?/, gang bredere end langt, 

bagud kun meget svagt tilsmalnet, baghjørnerne ret skarpe, 

kun lidt stumpvinklede. Vingedækkerne bagud lidt udvidede, 

på det bredeste sted tydeligt bredere end pronotum, tættere 

og kraftigere kornetpunkterede end dette. Bagkroppen ret 

fint, fortil tættere, bagtil spredt punkteret. Længde 2,8— 

samm. 

å: 5. frie rygleds bagrand svagt indbuet i midten. 6. bug- 

leds bagrand smallere rundet-tilspidset, med flere lange rand- 

hår (hos 2? bredere rundet, med flere korte og færre længere 

randhår). Følehornene lidt længere, endeleddet ca. ”/. (hos 2 

ca. 1/.) længere end 9. + 10. led. 

Almindelig (J, Ø, B). I tuerne af Formica rufa og rufa 
pratensis. Marts—juni, sept.—dec. 

[Th. rotundicéllis A. Jansson. Yderst nærstående til 

den foregående, men adskilt fra den ved lidt ringere gennem- 

snitsstørrelse (2,8 mm), lidt mindre fint og tæt punkteret og 

lidt mindre mat hoved og pronotum, lidt mindre tæt punk- 

terede og lidt mindre matte vingedækker, lidt tættere mikro- 

chagrineret og lidt mattere bagkrop, lidt slankere følehorn 

med lidt kortere endeled, lidt stærkere rundede sider og lidt 

mindre skarpe baghjørner på pronotum og mindre dybt ind- 

skåret tunge (indskæringen ca. -/, — hos Th. angulata næsten 

halvt — så lang som tungens længde). 

Denne art, der bl. a. er fundet ved Kalmar i Sverige, kunne 

muligvis findes også hos os.] 

2. Th. canaliculåta Muls. et Rey. Nærstående til Th. 

angulata, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker. Kroppen lidt mere libegred og forkroppen 
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mindre mat, idet mikroskulpturen er betydeligt svagere. 

Længde 2—2,5 mm. 

åg og 9: 6. frie rygleds bagrand hos 3 næppe, hos 2 tydeligt 

konveks. 6. bugleds bagrand hos &$ stumpvinklet tilspidset og 

på hver side svagt indbuet, hos 9 svagere tilspidset og ikke 

indbuet. 

Yderst sjælden (Ø). Hidtil kun fundet i Kirkeby skov ved 
Svendborg (1 stk. 1.5.1953) og (for over 75 år siden) ved Brede 
og Sjælsø i Nordsjælland. April—maj. Arten lever i tuerne 
af Formica exsecta. 

3. Th. inquilina Mårk. Nærstående til de to foregående, 

men let adskilt fra dem ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker. Farven er gennemgående noget mørkere end normalt 

farvede Th. angulata, både forkroppen og rygleddene, navnlig 

4. og 5. frie led, kraftige og tættere punkterede og forkroppen 

lidt mindre mat som følge af meget svagere mikroskulptur. 

3. følehornsled ikke tydeligt længere end 2. led. Pronotum 

omtrent så bredt som det bredeste sted på vingedækkerne, 

disse næppe udvidede bagud. Længde 2,5—3 mm. 

& adskiller sig ikke fra 9 ved ydre kendetegn; de af 

Bernhauer anførte karakterer beror på en fejltagelse). 

Meget sjælden (J, Ø). Fredsted ved Haderslev; Kirkeby 
skov ved Svendborg, Skejten ved Fuglsang (Lolland), Køge, 
Dyrehaven, Donse, Hillerød. I hule træer og stubbe hos 

Lasius fuliginosus. April—juli. 

16. Crataraea Thoms. 

Meget nærstående til den følgende slægt, 

Microglotta, men adskilt fra den ved, at føle- 

hornenes endeled er lidt længere end 9. + 10, 

led, 3. kæbepalpeled lidt slankere, hoved og 

pronotum kun yderst svagt, lidet tydeligt punk- 

1) Ifølge oplysninger, meddelt af O. Scheerpeltz. 

mn 



445 

terede, vingedækkernes behåring mindre tæt og 

tydeligt opstående, rygleddene mindre tæt punk- 

terede og for- og mellemskinnebenenes yderside 

ikke tornklædte, men kun med den sædvanlige 

fine behåring. 

1. Cr. suturålis Mann. Temmelig ligebred. Ret blank, 

sort eller brunsort, vingedækkernes søm og bagrand, bag- 

kropsspidsen og ofte rygleddenes bagrande lysere, følehorn 

og ben rødgule. Oversiden med fin, netmasket mikroskulptur. 

Hovedet stort, noget smallere end pronotum, følehornenes 

ket Kortere; end. 2. led, de ydre led ret stærkt tværbrede., 

Pronotum "/,—”"/, bredere end langt, fremefter lidt, bagud 

næppe tilsmalnet, siderne let rundede, baghjørnerne tydelige, 

kun lidt stumpvinklede. Vingedækkerne kun lidt bredere end 

pronotum, temmelig fint og tæt kornetpunkterede. Bagkrop- 

pen fortil ret fint og tæt, bagud finere og mere spredt punk- 

teret. Længde 2,5—3 mm. 

åg: Pronotum lidt stærkere tværbredt, på midtpartiet med 

et stort, fladt, ofte dobbelt indtryk. 6. bugled tilspidset, bag- 

randen på hver side ganske svagt indbuet. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Den træffes oftest 
i udhuse, kældere, stalde og lignende steder, men forekommer 
også i bistader, i hule træer hos Lasius fuliginosus eller i 
Cossus-gange og, sjældnere under løv eller i gamle høbunker. 
I udlandet er den fundet hos Formica rufa og engang i en 
rotterede. For- og efterår. 

17. Microglåtta Kr. 

Nærstående til den følgende slægt, Aleochara, 

og ligesom denne med fine torne i den sædvan- 

lige fine behåring på for- og mellemskinnebene- 

nes yderside, men adskilt ved, at kæbepalperne 

er 4-leddede, læbepalperne 3-leddede og tungen 
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uspaltet. Følehornene ret korte, de ydre led 

tværbrede, endeleddet ikke længere ved 9. —+ 10. 

led. Kæbepalpernes endeled fint, sylformet. Ho- 

ved og pronotum med grov eller med meget fin, 

men dog tydelig punktur. Vingedækkerne med 

helt eller næsten nedliggende behåring, deres 

bagrand tydeligt indbuet indenfor baghjørnerne 

(hos Aleochara ikke eller kun svagt indbuet). 

Rygleddene tæt eller ret tæt punkterede. 1. bag- 

fodsled ca. så langt som 2. —+ 3. led og som klo- 

leddet eller (M. picipennis) noget kortere. Bag- 

brystets epimerer ikke eller kun lidet synlige bag 

vingedækkernes baghjørner. 
Arterne lever især i fuglereder, nogle dog også undertiden 

hos myrer. Fra disse deres egentlige opholdssteder søger de 
undertiden til blomster, svampe eller ådsel. 

Oversigt over arterne. 

1. Hovedet kraftigt punkteret. Pronotum kraftigt 

eller i hvert fald ikke ret fint punkteret, uden 

mikroskulptur. 3. følehornsled kortere end 2. led 2. 

Hoved og pronotum fint eller ret fint punkterede Ål 

2. Pronotum kraftigt og temmelig tæt punkteret, 

rigeligt så bredt som et følehorns længde. Vinge- 

dækkerne sorte eller sortbrune .......... 1. pulla. 

Pronotum lidt mindre kraftigt og lidt tættere 

punkteret, næppe så bredt som et følehorns 

længde. Vingedækkerne som regel røde eller 

brude i SSR VER ENS ERROR 2. nidicola. 

3. Pronotum uden mikroskulptur, meget blankt... 

3. gentilis. 

Pronotum med tydelig, netmasket mikroskulptur, 

noget DIANKTE eller. Tot RE SSD EDGE ØR RE RT r: H 

4. Pronotum næppe smallere end vingedækkerne over 
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skuldrene, som regel med rødlig tegning mod 

baghjørnerne. Vingedækkerne som regel over- 

vejende rødlige. 1. bagfodsled ca. så langt som 

DT I here EO ER SARERER NE NS RES SGRERN EN ETERN 4. marginålis. 

Pronotum tydeligt smallere end vingedækkerne 

over skuldrene, sort, oftest med et stort punkt 

på hver side af midtlinien, lidt bag midten. 

Vingedækkerne sorte eller mørkebrune. 1. bag- 

fodsled betydeligt kortere end kloleddet...... 

5. picipénnis. 

FM. pulla Gyll. (fig. 352). 'Grovere punkteret på over- 

siden end nogen af de følgende arter og iøvrigt kendetegnet 

Fig. 352. Microglotta pulla. x 18. 

ved, at 3. følehornsled er kortere end 2. led, pronotum ikke 

mikrochagrineret og vingedækkerne mørke. Temmelig blank, 

sort eller sortbrun, følehornenes rod og endeled samt benene 
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rødlige. Pronotum ca. ”/, bredere end langt fremefter betyde- 

ligt, bagud næppe tilsmalnet. Vingedækkerne lidt bredere end 

pronotum, tæt og kraftigt kornetpunkterede. Bagkroppen tæt 

og temmelig kraftigt punkteret. Længde 2,5—3,5 mm. 

åg: 6. bugled tilspidset, bagranden på hver side indbuet, 

dens randhår lange, især på spidspartiet. 

2: 6. bugleds bagrand jævnt rundet, mellem de længere 

randhår med en bræmme af ganske korte hår. 

Temmelig almindelig (J, Ø). I fuglereder, undertiden også 
hos myrer (Lasius fuliginosus, L. brunneus og Formica rufa); 
undtagelsesvis i svamp og rådden fisk, hvortil den antagelig 
søger fra nærliggende reder, og på blomster, f. eks. af Hæg. 
Især for- og efterår. 

2. M. nidicola Fairm. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved oversidens lidt finere og 

tættere punktur og lidt tættere behåring, som regel lysere 

vingedækker, lidt mindre bred krop, navnlig bagkrop og lidt 

ringere gennemsnitsstørrelse. Vingedækkerne er rødlige eller 

brunrøde, sjældent brunlige. Forkroppen lidt mindre blank 

end hos den foregående. Længde 2,5—3,2 mm. 

åg og 29: Som den foregående. 

Almindelig (J, Ø, B): Den lever i. reder af digesvalen 
(Hirundo riparia L.) og træffes dels i selve rederne, dels kry- 
bende ved foden af de skrænter, i hvilke digesvalen bygger 
rede. Undertiden søger den til blomster, f. eks. Timian. På 
Fanø er den fundet i mågereder. Især for- og efterår. Larven 
er truffet 1; antal? 

3. M. gentilis Mårk. Vor største art, let kendelig ved 

det sorte, meget blanke, ikke mikrochagrinerede, fint og ret 

spredt punkterede pronotum. Blankt sort, vingedækkerne 

bagtil mod sømmen med en stor rødlig, vagt afgrænset plet, 

ofte rødlige i større udstrækning, rygleddenes bagrand ofte 

lidt lysere, følehornenes rod og endeled samt benene rustrøde. 

Følehornene kraftige, 3. led som regel tydeligt længere end 

2. led, de ydre led stærkt tværbrede. Pronotum ca. ”/, bredere 

end langt, fremefter betydeligt, bagud næppe tilsmalnet. 
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Vingedækkerne tæt og temmelig kraftigt punkterede. Bag- 

kroppen ret fint, fortil tæt punkteret. Skinnebenene kraftigere 

end hos de andre arter. Længde 3—4 mm. 

åg: 6. bugled tilspidset, bagranden på hver side indbuet. 

5. og 6. frie rygled kraftigt kornede. 

Yderst sjælden (J, Ø). Christiansdal ved Haderslev (1 stk., 
ss Franekær (1 stk., /.), Vollsmose (3 'stkr:, ?/,). Arten lever 
hos Lasius fuliginosus, måske især, hvor denne myre bygger 
mhule fræer, og de danske eksemplarer er alle tagne under 
sådanne forhold. I udlandet er den også fundet hos Lasius 
brunneus i eg samt i svamp, bl. a. i gamle, halvtørre Poly- 
porus sulphureus svampe på eg, og ved fiske- og mågeådsler. 

4. M. marginålis Grav. Kendetegnet ved lidet blank, 

fint punkteret overside og mikrochagrineret pronotum, der 

næppe er smallere end vingedækkerne, og for normalt farvede 

eksemplarer straks kendelig. ved den lyse farve. Sort eller 

brunsort, pronotums baghjørner bredt, sider og bagrand smalt 

rødlige, vingedækkerne rødlige, oftest mørkere mod scutellum 

og baghjørnerne, følehornene brunlige, deres rod og endeled 

samt benene rødgule; undertiden er den lyse farve stærkt 

indskrænket, men den fremtræder dog vistnok altid på pro- 

notums baghjørner. Følehornenes 3. led ca. så langt som 2. led, 

de ydre led ret stærkt tværbrede. Pronotum ca. ?/, gang 

bredere end langt, fremefter noget, bagud næppe tilsmalnet, 

fint og temmelig tæt punkteret. Vingedækkerne tæt og mindre 

fint punkterede. Bagkroppen fint og især fortil tæt punkteret. 

Længde 3—3,5 mm. 

åg og 9: Omtrent som M. pulla; 6. bugleds bagrand hos &g 

stærkt indbuet på hver side. 

Meget sjælden (Ø). Bremersvold, Dyrehaven. I fuglereder, 
især i hule træer. Juli—aug., okt.—dec. I udlandet er arten 
også fundet hos Lasius fuliginosus og L. brunneus. 

5 M. picipénnis Gyll: Kendetegnet ved mørk farve, 

mikrochagrineret, fint punkteret pronotum, der er tydeligt 

smallere end vingedækkerne og som regel forsynet med et 

stort punkt på hver side af midtlinien, lidt bag midten, og 

Victor Hansen; Rovbiller. III, 29 
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kort 1. bagfodsled, der er meget kortere end kloleddet. Sort, 

med noget fedtagtig glans, vingedækkerne ofte mørkebrune 

eller brunsorte, følehornene brune med lysere rod og endeled, 

benene brune eller gulbrune. Følehornene korte og kraftige, 

3. led varierende i længde, ikke eller næppe kortere end 2. led, 

endeleddet forholdsvis kort, kortere end 9. + 10. led. Pro- 

notum ca. ”/, gang bredere end langt, fremefter ikke ret 

stærkt, bagud svagt tilsmalnet, siderne bagtil uden tydeligt 

udstående hår, således som hos de foregående arter. Vinge- 

dækkernes punktur tæt, kraftigere end pronotums. Bagkrop- 

pen ret fint og tæt, bagud mere spredt punkteret. Længde 

3—3,5 mm. 

åg: 5. og 6. frie rygled groft (hos 2 meget fint) kornede. 

6. bugleds randhår, især i midten, længere end hos 2. 

Yderst sjælden (J, Ø). Bjergeskov i Rold skov (i antal i 
en hvepsevågerede, ?%/,); Jægerspris Nordskov (i stort antal 
i musvågereder, 3/,, 1 stk. ketset 26/,). Den er i udlandet 
fundet i fuglereder, især rovfuglereder, undertiden også hos 
Lasius brunneus og på blomstrende frugttræer og hæg. 

18. Aledchara Grav. 

Adskilt fra alle gruppens foregående slægter 

ved 5-leddede —ikke 4-leddede — kæbepalper 

(fig. 318, p. 357), 4-leddede — ikke 3-leddede — 

læbepalper og — bortset fra Microglotta — ved, 

at for- og mellemskinnebenene på ydersiden har 

fine torne mellem den sædvanlige, fine behåring, 

og iøvrigt kendetegnet ved bagtil ikke eller kun 

svagt indsnøret hoved med kantede tindinger, 

utandede kindbakker, bred og kort, omtrent til 

midten spaltet tunge, ikke eller kun svagt ind- 

buet vingedækkebagrand indenfor baghjørnerne, 

tværfure på 1.—3., sjældent (underslægt Cera- 

nota) tillige 4., frie rygled samt ved, at 1. bag- 
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fodsled er mindst ca. så langt som 2. + 3. led, 

og at bagbrystets epimerer er synlige bag vinge- 

dækkernes baghjørner, hvilket sædvanligvis ikke 

eller kun i ringere grad er tilfældet hos de andre 

slægter. Læbepalpernes 2. led er noget smallere 

og kortere end 1. led, 3.led meget smallere og 

kortere end 2. led og endeleddet meget lille, endnu 

smallere og kortere. 

Mange af arterne varierer stærkt både i stør- 

relse og i andre henseender, f. eks. punktur, og 

artskarakterne er oftest tydeligst udprægede hos 

større individer og noget udviskede hos små 

individer, hvis bestemmelse derfor undertiden 

kan volde noget besvær. 

Arterne lever især ved gødning, ådsel eller svamp, under- 
tiden i kompost, under løv og mos eller ved udsvedende træ- 
saft; nogle arter lever på strandbredder, enkelte er knyttede 
til dyreboer. Larverne til flere af arterne snylter i fluepupper. 

A. morion Grav., der tidligere i litteraturen har været 

opført i denne slægt, har kun 4 led i forfødderne og er udskilt 

som særlig slægt, Tinotus Sharp, se nedenfor p. 477 og foran 

p. 4—535. 

Efter Oxypoda er Aleochara vor artrigeste slægt i denne 

slægtsgruppe. Hidtil er 22 arter fundne i Danmark. 

Oversigt over arterne. 

1. Vingedækkernes sidekant bagud betydeligt diver- 

gerende med mesosternums siderand. Vingedæk- 

kerne blanke uden tydelig mikroskulptur, i mod- 

sat fald ikke ensfarvet sorte (undtagen hos A. 

0 IIS ES den hs har eee va 

Vingedækkernes sidekant omtrent parallel med 

mesosternums siderand. Kroppen ensfarvet sort, 

PAT ls 
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forkroppen mat eller lidet blank, med tydelig 

mikroskulptur. Behåringen på pronotum og 

vingedækkernes indre del stærkt udadrettet .. 25. 

2. Pronotum ensartet punkteret, uden' punktrækker I. 

Pronotum med glat midtlinie og på hver side af 

denneen længdepunktrække SFS LÅSER TER 24. 

3. Mellembrystet uden længdekøl mellem hofterne. 

Vingedækkernes behåring overvejende bagud-, 

ikke, udad be Es $o8S20 ST SR. 2 EST ad EN RER 4. 

fig. 353 fig. 354 

sparsa  lanuginosa 

Fig. 3533—354. Aleochara. Kæbepalpe. 

Mellembrystet med en længdekøl mellem hofterne 6. 

4. Følehornenes 3. led kortere end 2. led, 5.—10. led 

omtrent 3 gange så brede som lange. Længde 

Bd-——3 GEN (El en ere anls s GRE Sspissicornis. 

Følehornenes 3. led længere end 2. led. Længde 

FBE ob i NR» EDGE rr KEN NERNARED Sy 

5. Følehornenes 4.led tværbredt, 5.—10. led over 

dobbelt så brede som lange. Længde 5—8 mm 

rceurtoke 

Følehornenes 4. led mindst så langt som bredt, 

5.—10. led ikke over dobbelt så brede som lange. 

Længde F—35 HE PDA USET EN 2. brevipénnis. 

6. Kæbepalpernes 3. led mod spidsen stærkt fortyk- 

ket, 4. led næppe kortere end 3. led, ved roden 

ret stærkt fortykket (fig. 353). Bagkroppen, uden 

for tværfurerne, fint og meget spredt punkteret 

6 Spårses 
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11. 

12. 
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Kæbepalpernes 3. led ikke påfaldende stærkt for- 

tykket mod spidsen, 4.led betydeligt kortere 

end 3.led, ved roden ikke påfaldende stærkt 

BORRE (07352). VP EO TE EREER A 

Pronotum kun ca. ”/, bredere end hovedet, kun 

ca. 7/, bredere end langt, bredest omkring mid- 

ten, bagud omtrent lige så stærkt tilsmalnet 

som fremefter. Benene brunrøde eller rødlige, 

bagfødderne så lange som bagskinnebenene. De 

ydre følehornsled kun svagt tværbrede 16. spadicea. 

Pronotum ca. ”/, gang bredere end hovedet, over 

1/, bredere end langt, fremefter stærkere tilsmal- 

RL ERE BASA EA Aso DE SNS SR SOE 8. 

Vingedækkerne brunrøde med bredt sort sømbånd 

og sort sidestribe. Pronotum sortbrunt med rød- 

lige rande. De forreste rygled meget tæt punk- 

BEER: SON ANDS KERN SER ass darts pubérula. 

Vingedækkerne eller pronotum anderledes farvede %: 

Pronotum og vingedækkerne brunrøde eller rust- 

røde, det første ofte med mørkt midtparti. 

Benene og følehornsroden rødlige. Længde 5— 

ar TT NERE ERR RESET adel MS 172rufteornis, 

BESAT ES: 152 BR SEN RR SR 1o 

1.—3. frie rygleds tværfurer meget fint og lidet tæt 

punkterede, rygleddenes punktur iøvrigt fin 

sller ret. fin og:spredt eller lidet tæt. 108; 11: 

1.—3. frie rygleds tværfurer kraftigt eller ret tæt 

ENES aser AKER SSG ER 

Vingedækkerne langs sømmen lidt længere end 

pronotum, oftest overvejende brunrøde; pro- 

notum fint punkteret og tydeligt mikrochagri- 

neret. Benene rødlige eller brunrøde 12. sanguinea. 

Vingedækkerne langs sømmen ikke længere end 

pronotum, sorte, sjældent brunlige. Benene 

TV ESS BP TERENRRRE TEE BEN ENS EET UENS Er Mr IØ 

Pronotum fint punkteret, lidet blankt, med tydelig 

HERODES ØE NEER RTR 10. villåsa. 



13. 

14. 

15. 

16. 

2): 

18. 

19. 
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Pronotum kraftigt punkteret, blankt, uden tydelig 

mild dg DL ENT 2 87 mø] ) att SEND SR SS SYDEN] FSR SNEG E ses 11: alyersk 

Vingedækkerne brunrøde eller rødbrune. Benene 

og følehornsroden rødlige. Bagkropsspidsen og 

bugleddenes bagrande rødlige eller rødbrune.. 14. 

Vingedækkerne sorte eller sort- og rødtegnede. 

Benene mørkere” BA] BSN DER DE sko 

De forreste frie rygled udenfor tværfurerne spredt 

unierede ILSE EDT SAR 35 SEE 13. moerens. 

De forreste frie rygled udenfor tværfurerne ret tæt 

punkteret ft DE TINGE MAR er SMP SÆRT SN fumåta. 

Vingedækkerne sort- og rødtegnede.... 103050 EN 16. 

Vingedækkerne sorte, bagranden undertiden noget 

Hee ESTER FRE MS Pe BEDS SPEER ERE 22 

Vingedækkernes bagrand indenfor baghjørnerne 

ikke eller næppe måboet 070) VP SFS RAR 2%, 

Vingedækkernes bagrand indenfor baghjørnerne 

tydeligt måbiet ALS ANDRESEN 2l, 

De forreste frie rygled ikke ret tæt punkterede. 

Pronotum yderst spredt punkteret, med yderst 

spredt, overvejende bagudrettet behåring. Hele 

oversiden meget "blank 3222 0 14. laevigåta. 

De forreste frie rygled meget tæt punkterede. Pro- 

notum ikke særlig spredt punkteret, behåringen 

ikke særlig spredt, overvejende stærkt udad- 

PETE 5058 1 SR NE Es ERE KRANS SNARERE 18. 

Bagkroppen bagud tydeligt tilsmalnet. Pronotums 

sider uden udstående børstehår. Vingedækkerne 

ved ca. 60 ganges forstørrelse uden eller: med 

yderst svag og utydelig mikroskulptur....... 19. 

Bagkroppen bagud ikke eller kun meget svagt til- 

smalnet. Pronotums sider med nogle udstående 

børstehår. Vingedækkerne ved ca. 60 ganges for- 

størrelse med tydelig mikroskulptur ......... 20. 

De bageste rygled noget mere spredt punkterede 

end de FORFOREEESTEITSA GESALESAG EGE 3/intrie åt ta: 

De bageste rygled omtrent lige så tæt punkterede 

som "de Forreste 5555 133 7 277 KOR ASKED KØGE milleri 



20. 

at. 

22. 

Bai 

24. 

25. 

26. 
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Bagkroppen kraftigt, bagud noget mindre tæt 

punkteret. Pronotum blankt, midtpartiet ved 

ca. 60 ganges forstørrelse ikke eller kun utydeligt 

EDEN EFIRErSE SISSE DS SERENE Ar-trøstis, 

Bagkroppen lidet kraftigt, tæt, bagud næppe 

mindre tæt punkteret. Pronotum mindre blankt, 

ved ca. 60 ganges forstørrelse tydeligt mikro- 

chagrineret, også på midtpartiet ....... 5. moesta. 

Bagfødderne ca. så lange som bagskinnebenene 

15: -cuniculorumn; 

Bagfødderne tydeligt kortere end bagskinnebenene 

maculåta. 

Bagkroppen også udenfor tværfurerne ret tæt 

punkteret. Pronotum ved ca. 60 ganges forstør- 

relse med svag, men tydelig mikroskulptur 

9. lygaea. 

Bagkroppen udenfor tværfurerne ret spredt punk- 

teret. Pronotum ved ca. 60 ganges forstørrelse 

ker tydelig mikroskuntar 350 ås eget 23: 

Følehornene tydeligt længere end pronotums 

bredde, endeleddet hos $ ca. så langt som 8.— 

10. led (fig. 356, p. 462). Pronotum ca. ”/,—”/. 

bredere end langt. Mindre, 2—3,5 mm, og 

BEER 2 3 5 ONE RE ER 7.inconspicua. 

Følehornene kun ca. så lange som pronotums 

bredde, endeleddet hos begge køn kun ca. så 

langt som 9. + 10. led. Pronotum ca.”/, gang 

bredere end langt. Større, 3—4,5 mm 8. lanugindsa. 

Vingedækkerne sorte, i det højeste bagranden lidt 

ER 1. AE RR RR er rel 18: bilinedta: 

Vingedækkerne sorte, hvert med en rødgul plet 

bagtil, eller overvejende rødgule .. 19. bipustulåta. 

Forkroppen svagt glinsende ....00004 05 20. grisea. 

TE BES ÆRE For CR ROV 26. 

Bagkroppen fint og spredt punkteret, ret mat. 

1. bagfodsled tydeligt kortere end kloleddet 

al, altåarum: 

Bagkroppen temmelig kraftigt og temmelig tæt 
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punkteret, svagt glinsende. 1. bagfodsled ikke 

kortere end kloleddet så FASE 22. obscurélla. 

1. gruppe. 

(Underslægterne Aleochara s. str., Muls. et Rey og 
Heteråchara Muls. et Rey). 

Mellembrystet uden køl mellem hofterne, mel- 

lembrystforlængelsens spids enten ret bred og 

stump eller afstudset (Aleochara) eller smal og 

skarpt tilspidset (Heterochara). 

Fig. 355. Aleochara curtula. Xx 9. 

A. curtula og A. brevipennis hører til under- 

slægten Aleochara, Å. spissicornis til Heterochara. 
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1. A. curtula Goeze (fuscipes Grav., Joh.) (fig. 355). Vor 

største art, let kendelig ved vingedækkernes farve og de korte, 

kraftige følehorn. Kroppen bred og kraftig. Blank, sort, 

vingedækkerne brunrøde, siderne og undertiden roden mørke, 

følehornsroden og benene brunrøde, undertiden mørkere. 

Følehornene oftest tykkest omkring midten. Pronotum uden 

mikroskulptur, temmelig fint, ikke ret tæt punkteret, be- 

håringen overvejende skråt bagud- og udadrettet, siderne 

uden lange, udstående børstehår. Vingedækkerne langs søm- 

men ca. ”/, kortere end pronotum, temmelig tæt og kraftigt 

kornetpunkterede, behåringen bagudrettet, bagranden ikke 

indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen bagud svagt til- 

smalnet, i tværfurerne utydeligt, iøvrigt ret kraftigt, men ikke 

tæt punkterede. Længde 5—8 mm. 

åg og 2: 6. frie rygleds bagrand svagt indbuet i midten, 

6. bugleds bagrand med en bræmme tætstillede hår, der hos 

åg er fine og lange, lodret opstående, hos 29 korte og stive, 

let opadrettede. 

Almindelig (J, Ø, B). Især ved ådsler, men også ved hen- 
rådnende plantedele. 

2: AA. brevipénnis Grav. Let kendelig ved ukølet mel- 

lembryst i forbindelse med følehornenes bygning og farven. 

Noget tenformet, blank, vingedækkerne dog mindre blanke, 

sort eller brunsort, følehornenes rod og benene brunrøde eller 

brune. Følehornene temmelig slanke, mod spidsen fortykkede. 

Iøvrigt nærstående til den foregående med lignende skulptur 

og behåring, de knapt så korte vingedækkers punktur dog 

lidt tættere. Længde 3—5 mm. 

åg og 2 omtrent som hos den foregående, dog er randhårene 

på 6. bugled hos $ kun noget opadrettede. 

Var. curta Sahlb. (fumåta Er.) afviger fra hovedformen 

ved mindre størrelse, lysere sider på pronotum, brunlige vinge- 

dækker, rødlige ben og følehornsrod og lidt kortere vinge- 

dækker, men forbindes med hovedformen ved jævne overgange. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig eller halvfugtig eng-, 
mark- og skovbund, ved henrådnende plantedele eller gød- 
ning, i opskyl, undertiden i klitter eller på strandbredder. 
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[A. spissicérnis Er. Let kendelig ved de næsten 3 gange 

så brede som lange ydre følehornsled, farven, størrelsen og 

underslægtskaraktererne (foran p. 456). Blank, sort, pronotum 

oftest brunligt, vingedækkerne lyst brunrøde eller rødgule, 

bagkropsspidsen brunrød, følehornsroden og benene rødgule. 

Pronotum temmelig fint og tæt punkteret, uden mikroskulp- 

tur: Vingedækkerne temmelig kraftigt, ikke ret tæt kornet- 

punkterede, behåringen bagudrettet, bagranden svagt ind- 

buet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen temmelig kraftigt 

og lidet tæt, bagtil spredt punkteret. Længde 2,4—2,6 mm. 

Denne overalt meget sjældne art, der bl. a. er fundet på 
Gotland, kunne mulig træffes også hos os.] 

2. gruppe. 

Mellembrystet med en længdekøl mellem hof- 

terne. Pronotum ca. ”/, gang bredere end hove- 

det, ensartet punkteret, uden to længdepunkt- 

rækker ad midten. Vingedækkernes sidekant 

bagud divergerende med mesosternums side- 

rand. Bagbenene, bortset fra AÅA. cuniculorum, 

ikke påfaldende lange, deres fod som regel tyde- 

ligt kortere end skinnebenet. 

Herhen hører de fleste underslægter, som der 

for vor fauna ikke er væsentlig grund til at 

opretholde, og hvis berettigelse for fleres ved- 

kommende er tvivlsom. 

[a. underslægt Xenéchara Muls. et Rey. 

A. pubérula Klug. Let kendelig ved farven og ved den 

fortil meget tæt punkterede bagkrop i forbindelse med vinge- 

dækkernes tydeligt indbuede bagrand indenfor baghjørnerne. 

Noget blank. Sort, pronotum sortbrunt med rødlige rande, 

vingedækkerne brunrøde med bredt sort sømbånd og sort 
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sidestribe, bagkropsspidsen brunlig, bugleddenes, undertiden 

også rygleddenes bagrande rødlige, følehornsroden og benene 

rødgule. Følehornenes 3. led ca. så langt som 2. led, 5.—10. led 

ca. 7/, gang bredere end lange. Pronotum ca. ”/, gang bredere 

end langt, fint og tæt punkteret, uden mikroskulptur, be- 

håringen stærkt udadrettet. Vingedækkerne ca. så lange som 

pronotum, tæt og temmelig fint kornetpunkterede, behåringen 

bagudrettet. Bagkroppen bagud tilsmalnet, fortil lidet kraftigt 

og meget tæt, bagud noget mere spredt punkteret. Længde 

3—4 mm. 

gå: 6. bugleds bagrand rundet (hos 9 rundet afstudset). 

Denne kosmopolitiske art, der bl. a. er fundet i Sydfinland 
og i Tyskland, hvor den synes at brede sig mod nord, vil 
muligvis med tiden kunne findes også hos os. Den træffes 
især i haver i kompost og gødning.] 

b. underslægt Barybdma Muls. et Rey. 

3. A.intricåta Mann. (bipunctåta Er., Joh.). Let kendelig 

ved den brede krop, de manglende lange, udstående børste- 

hår på siderne af pronotum, de korte, rødtegnede vinge- 

dækker med bagudrettet behåring og næppe indbuet bagrand 

og den langt og stærkt tilspidsede, navnlig fortil tæt punk- 

terede bagkrop. Sort, vingedækkerne hvert med en stor, ikke 

skarpt afgrænset rød plet bagtil, benene og ofte følehorns- 

roden rødlige. Følehornenes 3.led ca. så langt som 2. led, 

5.—10. led noget tværbrede. Pronotum rigeligt ”/, gang bre- 

dere end langt, bredest bagtil, med tydeligt markerede bag- 

hjørner, temmelig fint og tæt punkteret, uden mikroskulptur, 

behåringen overvejende skråt bagud- og udadrettet. Vinge- 

dækkerne langs sømmen betydeligt kortere end pronotum, 

tæt og kraftigt kornetpunkterede. Bagkroppen temmelig kraf- 

tigt, fortil tæt, bagtil noget mere spredt punkteret. Længde 

4—5 mm. 

åg og 29: 6. bugleds bagrand lidt bredere og fladere rundet 

hos 29 end hos JF. 

Almindelig (J, Ø). I gødning, undertiden også i løv, mos 
og opskyl. Den snylter bl. a. på pupper af bedefluen (Pego- 
myia hyoscyami Panz.). 
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[A. milleri Kr. Meget nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved, at oversiden er lidt mindre blank, 

pronotum og vingedækker lidt finere og mindre tæt punk- 

terede, de sidstes røde plet mindre, ofte indskrænket. til 

partiet nær bagranden, og bagkroppen bagud mindre stærkt 

tilspidset og bagtil omtrent lige så tæt punkteret som fortil. 

Endvidere er vingedækkernes behåring bagtil nær sømmen 

noget skråt udadrettet, pronotum har ved meget stærk for- 

størrelse (180 gange) fint netmasket mikroskulptur, og han- 

nens sekundære kønsmærker er afvigende, se nedenfor. Længde 

3—4,8 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand stumpvinklet tilspidset, på hver 

side ganske svagt indbuet (hos 2 rundet). 

Denne art, der bl. a. er fundet i Hamburgegnen, kunne 
muligvis træffes også hos os. Den træffes i gødning, bl. a. 
hestegødning, men er overalt meget sjældnere end A. intri- 
cata.] 

c. Underslægt Iséchara Bernh. 

4. A. tristis Grav. Let kendelig ved den kraftige bygning, 

behåringens retning, vingedækkernes rødgule tegning og ikke 

eller næppe indbuede bagrand og den bagud ikke eller kun 

svagt tilsmalnede, fortil kraftigt og tæt punkterede bagkrop. 

Blank, sort, vingedækkerne hvert med en større eller mindre 

rødgul plet på bagranden, benene sortbrune eller brune med 

lysere fødder. Følehornenes 3. led ca. så langt som 2. led, de 

ydre led omtrent dobbelt så brede som lange. Pronotum 

rigeligt 7/, gang bredere end langt, med stærkt rundede sider 

og bredt afrundede baghjørner, temmelig fint, ikke ret tæt 

punkteret, med fin, netmasket, på midtpartiet meget svag 

eller forsvindende mikroskulptur, behåringen på hver side af 

midtlinien meget stærkt udadrettet. Vingedækkerne langs 

sømmen betydeligt kortere end pronotum, temmelig kraftigt 

og tæt kornetpunkterede, ved ca. 60 ganges forstørrelse tyde- 

ligt, fint skråstribet mikrochagrinerede, behåringen overvej- 

ende skråt bagud- og udadrettet, bagtil nær sømmen stærkt 

udadrettet. Bagkroppens punktur fortil tæt og, især i tvær- 

furerne, kraftig, bagtil noget mindre tæt. Længde 5—6 mm. 
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gå og 2: 6. bugleds bagrand lidt bredere og fladere rundet 

hos 2 end hos F. 

Sjælden (J, Ø, B). Halk, Brakør, Silkeborg; Hestehaven 
ved Tranekær, Tåsinge, Odense, Bognæs, Lundtofte, Holte, 

Tisvilde; Arnager. I gødning, bl. a. ko- og fåregødning, oftest 
"på åben bund. Undertiden ved henrådnende plantedele eller 
i opskyl. Maj—juni, aug.—okt., i antal ""/,. 

5. A. moesta Grav. (crassitscula Sahlb., Ganglb., Joh.). 

Nærstående til den foregående, men adskilt fra den ved de 

i oversigten nævnte kendemærker samt ved, at oversiden i 

det hele er noget mindre blank og lidt finere punkteret, vinge- 

dækkernes lyse farve mere udbredt og hannens sekundære 

kønsmærker afvigende, se nedenfor. Vingedækkerne er rød- 

gule eller brungule, med mørkere sider og en mørk, trekantet 

fællesplet, der fra roden strækker sig bagud langs sømmen; 

den mørke tegning varierer i udstrækning og er undertiden 

forsvindende; følehornsroden og benene brunrøde, fødderne 

lysere. Pronotums baghjørner mindre bredt afrundede end 

hos den foregående. Længde 3—4,5 mm. 

åg og 2: Omtrent som hos A. milleri. 

Af denne art foreligger kun et enkelt dansk eksemplar, 
fundet i kompost ved Tårnby dige på Amager, 9.10.1926. 
Arten angives at leve i gødning og kompost. 

d. Underslægt Homoeåéchara Muls. et Rey. 

6. A. spårsa Heer (succicola Thoms., Ganglb., Joh.). Let 

kendelig ved, at kæbepalpernes 3. led mod spidsen er stærkt 

fortykket og 4. led kun lidt kortere end 3. led og ved roden 

ret stærkt fortykket (fig. 353, p. 452) og iøvrigt kendetegnet 

ved temmelig slank krop, mørk farve, blank overside og 

bagud tydeligt, omend ikke stærkt tilsmalnet, meget spredt 

punkteret bagkrop. Sort, vingedækkerne undertiden mørke- 

brune, benene sortbrune, undertiden tilligemed følehornsroden 

brunrøde. Oversiden ved ca. 60 ganges forstørrelse uden synlig 

eller på vingedækkerne med yderst svag mikrochagrinering, 

men på pronotum med yderst svag og på rygleddene, især 
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4. og 5. frie led, tydelig, fin mikropunktur. Følehornenes 3. led 

ca. så langt som 2. led, de ydre led omtrent dobbelt så brede 

som lange. Pronotum ca. ?/, gang bredere end langt, punk- 

turen ikke ret tæt og som regel lidet fin, behåringen over- 

vejende udad- og lidt bagudrettet. Vingedækkerne langs søm- 

men ca. så lange som pronotum,.… punkturen varierende i 

styrke og tæthed, behåringen skråt bagud- og lidt udadrettet, 

bagranden tydeligt indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkrop- 

pen i tværfurerne oftest ret fint og tæt, iøvrigt fint og meget 

spredt punkteret. Længde 2,5—4 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand hos $ stumpvinklet tilspidset 

og på hver side let indbuet, hos 2 meget stumpt tilspidset, 

ikke indbuet. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø, B). Den findes 
oftest ved udflydende træsaft, f. eks. af eg, bøg og elm, men 
undertiden også ved henrådnende plantedele; undtagelsesvis 
er den fundet i en muldvarperede og i antal i en gammel høge- 
rede. Marts—maj, juli—okt. 

e. Underslægt Dyschara Muls. et Rey. 

7. A.inconspicua Aubé. Kendetegnet ved ret ringe stør- 

relse, temmelig slank, fortil ret smal krop, mørk farve, blank 

overside, ret slanke følehorn med meget langt endeled hos 

hannen (fig. 356) og bagud næppe eller kun meget svagt til- 

4 ? 

Fig. 356. Aleochara inconspicua. Følehornsspidsen. 

smalnet, i de dybe tværfurer ret kraftigt og tæt, iøvrigt 

meget fint og spredt punkteret bagkrop. Sort, vingedækkernes 

bagrand ofte lysere, benene brune eller brunrøde, følehorns- 
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roden ofte brunlig. Oversiden ved ca. 60 ganges forstørrelse 

uden tydelig mikroskulptur. Hovedet ret smalt. Følehornenes 

3. led mindst så langt som 2. led, de ydre led noget tvær- 

brede. Pronotum ca. ”/,—?/. bredere end langt, temmelig fint 

og lidet tæt punkteret, behåringen overvejende stærkt udad- 

rettet. Vingedækkerne tydeligt bredere end, og langs sømmen 

ca. så lange som pronotum, ret kraftigt og tæt punkterede, 

bagranden tydeligt indbuet indenfor baghjørnerne, behåringen 

på partiet nær sømmen ret stærkt udadrettet. Længde 2— 

3,0 mm. 

åg og 29: Følehornenes endeled ca. så langt som 8.—10. 

(hos 2 rigeligt så langt som 9. + 10.) led (fig. 356). 6. bugleds 

bagrand omtrent som hos den foregående arts Z og 2. 

Sjælden (J, Ø, B). Fårehus, Haderslev, Bygholm, Horsens 

Nørreskov; Hindsgavl, Odense, Næstved, Bispebjerg, Lund- 
tofte (i en sandgrav), Trørød hegn (i en humlerede), Lystrup 
hegn (ved myrer under sten), Hillerød, Strødam (i høstak); 
Bornholm. Den foretrækker vistnok sandet eller gruset bund 
og søger måske undertiden til dyreboer og -gange. Marts— 
okt. 

f. Underslægt Polychara Muls. et Rey. 

8. A. lanugindsa Grav. (fig. 357). Kendetegnet ved tem- 

melig kraftig og bred krop, mørk farve, blank overside, 

stærkt udadrettet behåring på pronotum og vingedækker og 

bagud næppe eller meget svagt tilsmalnet, i tværfurerne groft 

og tæt, iøvrigt temmelig fint og spredt punkteret bagkrop. 

Sort, vingedækkerne undertiden ved bagranden eller bagtil 

ved sømmen brunrøde, benene brunsorte eller brune med 

lysere fødder. Oversiden ved ca. 60 ganges forstørrelse uden 

synlig mikroskulptur. Følehornenes 3. led mindst ca. så langt 

som, ofte lidt længere end 2. led. Pronotum ca. ”/, gang bredere 

end langt, punkturen varierende noget i styrke, især hos 

større individer ofte temmelig tæt og kraftig, baghjørnerne 

bredt afrundede, behåringen overvejende udad- og ikke bagud- 

rettet. Vingedækkerne langs sømmen lidt kortere end pro- 

notum, ret kraftigt og tæt punkterede, bagranden tydeligt 

indbuet indenfor baghjørnerne, behåringen skråt udad- og 
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bagudrettet, på partiet nær sømmen stærkt udadrettet. Bag- 

kroppens punktur noget varierende, dog altid tydeligt kraf- 

tigere og tættere i tværfurerne end iøvrigt. Længde 3—4,5 mm. 

Øg: 6. frie rygleds bagrand ret kraftigt takket. 6. bug- 

leds bagrand i midten stærkere stumpvinklet end hos 2 og 

med finere og meget mindre tæt randbehåring end hos 2. 

Fig. 357. Aleochara lanuginosa g. x 14. 

A. lanuginosa er langt den almindeligste af vore mørkt- 

farvede arter, og enhver mørk, temmelig bred og ligebred 

Aleochara bør først undersøges med henblik på denne art. 

Den adskilles fra den følgende (A. lygaea) ved de under denne 

anførte kendetegn, fra A. sparsa, villosa og diversa ved den 

grove og tætte punktur i de forreste rygleds tværfurer, 'fra 

A. sparsa tillige ved normalt formede kæbepalper og bredere 

krop, og fra A. villosa yderligere ved blankere overside uden 

tydelig mikroskulptur samt endelig fra A. inconspicua ved 

kortere og tykkere følehorn, hvis endeled hos begge køn kun 
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er ca. så langt som 9. + 10. led, bredere krop, navnlig forkrop, 

og stærkere indbuet vingedækkebagrand. 

Meget almindelig (J, Ø, B). Ved gødning, ådsel og hen- 
rådnende plantedele og i opskyl. 

9. A. lygaea Kr. Meget nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved, at pronotum ved ca. 60 ganges for- 

størrelse er tydeligt, omend svagt mikrochagrineret og derfor 

lidt mindre blankt, og at bagkroppen udenfor tværfurerne er 

tættere og kraftigere punkteret, således at denne punktur er 

mindre forskellig fra tværfurernes punktur end hos den fore- 

gående. Endvidere er kroppen lidt slankere, følehornsroden 

og benene lysere, brunrøde, pronotums punktur finere og 

vingedækkernes behåring på partiet nær sømmen mindre 

stærkt udadrettet. Længde 3—4 mm. 

åg og 29: Omtrent som hos. den foregående. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). Af findesteder kan 
nævnes: Haderslev, Esbjerg, Jelling, Århus (i musegange), 
Ålborg; Lyngby mose (i en ellestamme, angrebet af Cossus, 
sammen med Lasius fuliginosus). Arten er oftest fundet i 
gnavsmuldet i Cossus-angrebne popler, sjældnere under løv 
og ved svamp og gødning. 

10. A. villbsa Mann. Blandt de mørktfarvede arter let 

kendelig ved den lidet blanke, tydeligt mikrochagrinerede 

forkrop og den i tværfurerne yderst fint og spredt og iøvrigt 

temmelig fint og spredt punkterede bagkrop. Sort, følehornenes 

rod og benene sortbrune eller brune. Oversiden ved ca. 60 

ganges forstørrelse på forkroppen med tydelig, netmasket 

eller bølgeliniet, på rygleddene, især de bageste, med yderst 

svag og utydelig tværmasket eller tværliniet mikroskulptur, 

på rygleddene oftest tillige med spredt og yderst fin mikro- 

punktur. Følehornene lidet kraftige, 3. led ca. så langt som 

2. led, de ydre led noget tværbrede. Pronotum ca. /, bredere 

end langt, temmelig fint og lidet tæt punkteret, baghjørnerne 

smalt afrundede, ofte ret tydeligt markerede, behåringen skråt 

udad- og lidt bagudrettet. Vingedækkerne tydeligt bredere 

Victor Hansen ; Rovbiller, TIL, 30 
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end pronotum, temmelig tæt og kraftigt kornetpunkterede, 

behåringen skråt udad- og bagudrettet, bagranden ikke eller 

næppe indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen bagud 

svagt tilsmalnet. Længde 3—4,5 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand i midten stumpvinklet og på hver 

side svagt indbuet, hos 2 svagere stumpvinklet. 

På grund af forkroppens tydelige mikroskulptur kan arten 

minde noget om arterne i 6. gruppe, men den adskilles fra 

disse ved, at vingedækkernes sidekant bagud divergerer be- 

tydeligt med mesosternums siderand. 

Meget sjælden (J). Horsens (i udskrab fra et dueslag, maj 
og (i stort antal) sept.), Laurbjerg (1 stk. sigtet af plante- 
rester med svamp og myrer, ?/,), Ålborg (1 stk. i affald fra en 
hestestald, maj). Den forekommer navnlig i dueslag, hønse- 
huse, fuglereder, især måske rovfuglereder, og stalde, und- 
tagelsesvis ved ådsel. 

11. A. divérsa Sahlb. (moesta Er., Ganglb., Joh.). Blandt 

de mørkfarvede arter kendetegnet ved blank forkrop og fin 

og spredt punkteret og yderst fint mikropunkteret bagkrop. 

Arten ligner stærkt A. sparsa (foran p. 461), men adskilles 

fra den ved normalt formede kæbepalper, hvis 3. led er længere 

og 4. led kortere end hos A. sparsa. Pronotums punktur oftest 

temmelig kraftig. Længde 3,5—5 mm. 

åg og 2: 6. bugleds bagrand omtrent som hos den fore- 

gående. 

Udbredt og ikke ret sjælden (J, Ø, B). Den træffes især i 
stalde og udhuse, men også ved træsvamp, udsvedende træ- 
saft, ådsel og henrådnende plantedele eller i hule træer, i 
fuglereder (også i dueslag) og undtagelsesvis i musereder. 
Marts—juni, aug.—nov. 

12. A. sanguinea L. Let kendelig ved de ret slanke føle- 

horn, det fint mikrochagrinerede, kun noget blanke pronotum, 

de lange og brede, oftest overvejende brunrøde, yderst fint 

mikrochagrinerede vingedækker, den fint og spredt punkterede 

bagkrop og de ret lyse ben. Sort, vingedækkerne brunrøde, 

ofte med mørkere scutellarparti, søm og sider, følehornene 
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brune eller brunrøde med lysere rod, benene brunrøde eller 

rødlige. Vingedækkernes mørke farve fortrænger undertiden 

helt eller overvejende den brunrøde farve. Ved ca. 60 ganges 

forstørrelse er pronotum fint, vingedækkerne yderst fint net- 

masket eller bølgeliniet mikrochagrineret og bagkroppen 

yderst fint, bagtil tættere og tydeligere mikropunkteret. Føle- 

hornenes 3. led mindst ca. så langt som 2. led, de ydre led 

ret svagt tværbrede. Pronotum ca. ”/, gang bredere end langt, 

fint og lidet tæt punkteret, behåringen skråt udad- og bagud- 

rettet. Vingedækkerne betydeligt bredere og længere end pro- 

notum, tættere og kraftigere punkterede end dette, bagranden 

svagt indbuet indenfor baghjørnerne, behåringen skråt bagud- 

og nær sømmen noget, iøvrigt kun lidt udadrettet. Bag- 

kroppen bagud noget tilsmalnet. Længde 3,5—5 mm. 

åg og 29: 6. bugleds bagrand omtrent som hos A. villosa. 

Sjælden (J, Ø). Marselisborg skov (i et dueslag), Ålborg; 
Hvedholm på Fyn, Købelev, Nykøbing F., Thoreby (Lolland, 
i et dueslag), Mogenstrup (i et dueslag), Tåstrup, Hillerød, 
Strødam (i en gåsestald). Den forekommer især i dueslag og 
stalde, i hule træer, hvor der er flagermus eller fuglereder, og 
ved ådsel eller fuglegødning. I Sverige undertiden ketset for- 
og eftersommer nær udhusmure. Juni—juli, sept.—nov. 

13. A. moerens Gyll. Kendelig ved farven, yderst svagt 

mikrochagrineret pronotum med forholdsvis korte udstående 

børstehår på siderne og i tværfurerne temmelig kraftigt og 

tæt, men iøvrigt finere og spredt punkteret bagkrop. Temmelig | 

slank. Blank, sort, vingedækkerne brunrøde eller rødbrune, 

bagkropsspidsen og bugleddenes bagrande rødlige eller rød- 

brune, følehornsroden og benene rødlige eller brunrøde. Ved 

ca. 60 ganges forstørrelse er pronotum yderst fint og svagt, 

oversiden iøvrigt ikke synligt mikrochagrineret. Følehornenes 

3. led ca. så langt som 2. led, de ydre led over !/, gang bredere 

end lange. Pronotum ca. ”/,—?/. bredere end langt, ret fint 

og lidet tæt punkteret, behåringen skråt udad- og bagudrettet. 

Vingedækkerne kun lidt bredere end og langs sømmen omtrent 

så lange som pronotum, temmelig kraftigt og tæt punkterede, 

behåringen bagud- og lidt, bagtil nær sømmen dog noget 

30% 
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mere, udadrettet, bagranden indenfor baghjørnerne tydeligt 

indbuet. Bagkroppen bagud kun meget svagt tilsmalnet. 

Længde 3—5 mm. 

g og 2: 6. bugleds bagrand omtrent som hos A. villosa. 

Ved vingedækkernes farve adskilles normalt farvede eks- 

emplarer af arten let fra gruppens foregående arter, undtagen 

AÅA. sanguinea, men fra denne art kendes den let ved slankere 

krop, kortere og kraftigere følehorn, svagere mikrochagrineret 

pronotum, betydeligt smallere og kortere vingedækker og 

tættere og meget kraftigere punktur i bagkroppens tværfurer. 

Individer med mørkere vingedækker end normalt kendes fra 

A. sparsa, villosa og diversa bl. a. ved den kraftige punktur 

i bagkroppens tværfurer, fra A. lygaea bl. a. ved mere spredt 

bagkropspunktur og fra A. inconspicua og lanuginosa bl. a. 

ved kortere udstående børstehår på pronotums sider. 

Udbredt, men. ikke' helt almindelig (J, Ø; BF rorbhatte: 

især Boletus sodalis; sjældnere ved træsvamp, træsaft, ådsel 

eller henrådnende plantedele. Den træffes hyppigst i skovegne 
om efteråret. 

[A. fumåta Grav. (mycet6ophaga Kr., Ganglb., Joh.). 

Meget nærstående til den foregående, men adskilt fra den 

ved, at de forreste frie rygled udenfor tværfurerne er ret tæt 

og kraftigt punkterede, så at leddenes punktur i og udenfor 

tværfurerne er mere ensartet end hos den foregående. End- 

videre er kroppen bredere, for- og bagtil noget stærkere til- 

smalnet, følehornene lidt kraftigere, de ydre led omtrent dob- 

belt så brede som lange, pronotum rigeligt !/, gang bredere 

end langt og finere punkteret og vingedækkernes behåring 

mere bagudrettet. Endelig er ved meget stærk forstørrelse 

(ca. 180 gange) tværmaskerne i pronotums punktur længere 

og smallere og rygleddenes, navnlig de bagestes, mikrotvær- 

ridsning tættere. Længde 3,5—5 mm. 

åg og 9: 6. bugleds bagrand er ikke — som hos den fore- 

gåendes han — tydeligt indbuet på hver side og derfor ikke 

nær så stærkt tilspidset i midten, i form kun lidet forskellig 

fra 2. 
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Fra AÅA. sanguinea adskilles arten let ved kortere og kraf- 

tigere følehorn, svagere mikrochagrineret pronotum, kortere 

vingedækker og meget kraftigere og tættere punktur på de 

forreste rygled. 

Denne art, der både er fundet i Sydsverige, Sydnorge og 
Hamburgegnen, vil antagelig også kunne findes hos os. Den 
er et udpræget svampedyr, der bl. a. forekommer i rørhatte; 
undtagelsesvis er den fundet ved ådsel, gødning og udsve- 
dende egesaft. Især aug.—sept.] 

(SPA. laevigåta Gyll: (bisignåta Er, "Gangib:, "Jo. 

Blandt gruppens arter med gulttegnede vingedækker kende- 

tegnet ved meget blank, ikke mikrochagrineret overside, 

meget spredt punkteret og behåret pronotum, ikke eller 

næppe indbuet bagrand på vingedækkerne og kraftigt og ret 

jævnt, men ikke ret tæt punkteret, bagud lidt tilsmalnet bag- 

krop. Ret slank. Sort, vingedækkerne hvert med en mere 

eller mindre udbredt rødgul plet bagtil nær sømmen, benene 

sortbrune med lysere fødder. Følehornene ret korte, 3. led ca. 

så langt som eller lidt kortere end 2. led, de ydre led ret 

stærkt tværbrede. Pronotum ca.?/, gang bredere end langt, 

på hver side med enkelte ret korte, udstående børstehår, 

punkturen fin og spredt, behåringen bagud- og lidt udad- 

rettet. Vingedækkerne kun meget lidt bredere end og langs 

sømmen ca. så lange som pronotum, ret kraftigt og ikke ret 

tæt punkterede, behåringen bagud- og kun lidt udadrettet. 

Længde 3—4,5 mm. 

Øg: 6. bugleds bagrand svagt (hos 9 endnu svagere) stump- 

vinklet tilspidset, ikke indbuet på hver side. 

Fra AÅA. intricata, milleri, tristis og moesta adskilles arten 

ved mere spredt punktur på pronotum og på de forreste 

rygled og slankere krop, fra de to førstnævnte tillige ved 

pronotums udstående børstehår, længere, mindre tæt punk- 

terede vingedækker og bagud mindre stærkt tilsmalnet bag- 

krop og fra de to sidstnævnte yderligere ved ikke mikro- 

chagrineret pronotum og vingedækker, mere bagudrettet be- 

håring på pronotum og vingedækkernes inderste parti og 
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bagud tydeligere tilsmalnet bagkrop. Fra A. bipustulata ad- 

skilles arten ved manglende længdepunktrækker på pronotum. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Ved ådsel, gødning og 
henrådnende plantedele, især på åben, sandet eller gruset 
bund. Den snylter bl. a. på pupper af bedefluen (Pegomyia 
hyoscyami Panz.). 

[A. maculåta Bris. Meget nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved, at kroppen er bredere, følehornene 

længere og tykkere, vingedækkernes bagrand svagt indbuet 

indenfor baghjørnerne og de forreste rygled i tværfurerne tæt, 

men iøvrigt spredt punkterede. Længde 3,5—6 mm. 

Denne overalt yderst sjældne mellemeuropæiske art er et 
par gange fundet i Hamburgegnen og kunne muligvis træffes 
hos os, snarest vel i det sydligste Jylland.] 

15. A. cuniculbrum Kr. Blandt gruppens arter med 

rødgulttegnede vingedækker let kendelig ved de påfaldende 

lange bagben, hvis fod er omtrent så lang som skinnebenet, 

ikke mikrochagrineret forkrop, bagudrettet behåring på 

vingedækkerne, hvis bagrand er tydeligt indbuet indenfor 

baghjørnerne, og bagud betydeligt tilsmalnet bagkrop med 

lidet kraftig, fortil ret jævn og tæt, bagud spredt punktur. 

Ligner iøvrigt A. laevigata, men kroppen er lidt slankere, 

benene gennemgående noget lysere, brune eller brunrøde, føle- 

hornene længere og lidt slankere og pronotums punktur og 

behåring tættere. Vingedækkernes rødgule tegning breder sig 

ofte stærkt. Ved ca. 60 ganges forstørrelse er de bageste rygled 

yderst fint mikrotværridsede, men oversiden iøvrigt uden 

synlig mikroskulptur. Længde 3,5—5 mm. 

3: 6. bugleds bagrand tilspidset på hver side indbuet (hos 

2 meget stumpvinklet rundet). 

Arten adskilles fra alle vore andre arter, undtagen Å. spa- 

dicea, ved de lange bagben, og fra sidstnævnte art ved de 

nedenfor p. 472 anførte kendetegn. 

Sjælden, men udbredt (J, Ø). Estrup skov, Horsensegnen ; 
Tranekær, Ristinge, Skraverup skov, Køge ås, Borrevejle 
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skov, Ledreborg, Boserup, Lyngby sø, Vejle sø, Luknam ved 

Holte. Den findes i indgangshullerne til grævlingegrave. Maj— 
aug. 

3. gruppe. 

” (Underslægt Rhebchara Muls. et Rey). 

Adskilt fra 2. gruppe (foran p. 458) ved, at 

pronotum kun er ca. ”/, bredere end hovedet. 

De ydre følehornsled kun meget svagt tværbrede. 

Benene påfaldende lange, især bagbenene, hvis 

fod er ca. så lang som skinnebenet. 

Fig. 358. Aleochara spadicea. x 13. 

16. A. spadicea Er. (fig. 358). Let kendelig ved formen, 

farven, kun svagt tværbrede ydre følehornsled og meget lange 
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ben, især bagben. Formen betydeligt afvigende fra de andre 

arters, noget mindende om en Ocalea, ret smal og ligebred. 

Blank, brunsort eller brun, vingedækkerne brune eller brun- 

røde; følehornsroden og benene brunrøde eller rødlige. Ved 

ca. 60 ganges forstørrelse er 5. frie rygled oftest yderst svagt 

og utydeligt mikrotværridset, men oversiden iøvrigt uden 

synlig mikroskulptur. Øjnene temmelig små. Følehornene 

ret slanke, 3. led mindst ca. så langt som 2. led. Pronotum 

temmelig fint og lidet tæt punkteret, behåringen skråt bagud- 

og udadrettet, siderne med nogle korte udstående børstehår. 

Vingedækkerne påfaldende smalle, næppe bredere end og ca. så 

lange som eller lidt kortere end pronotum, temmelig kraftigt 

og tæt kornetpunkterede, behåringen bagudrettet, bagranden 

tydeligt indbuet indenfor baghjørnerne. Bagkroppen bagud 

næppe eller svagt tilsmalnet, punkturen temmelig kraftig og 

lidet tæt, i tværfurerne lidt tættere, bagtil mere spredt. 

Længde 3,5—5,5 mm. 

å og 2: 6. bugleds bagrand omtrent som hos den fore- 

gående. 

Arten har betydeligt længere ben, navnlig bagben, end de 

andre arter, undtagen A. cuniculorum, fra hvilken den let 

kendes ved smallere, mere ligebred krop, meget mindre øjne, 

længere og slankere følehorn, for- og bagtil omtrent lige stærkt 

tilsmalnet pronotum og gennemgående lysere farve. 

Temmelig almindelig (J, Ø). I muldvarpe- og vandrotte- 
reder, undtagelsesvis måske i humlereder. 

4. gruppe. 

(Underslægt Ceranéta Steph.). 

1.—4. frie rygled tydeligt tværfurede ved ro- 

den. 1. eller 1. og 2. frie rygled hos & med en 

tand eller knude. 

17. Å. ruficérnis Grav. Næstefter A. curtula vor største 

art, let kendelig ved størrelsen, den lyse farve, slanke følehorn 
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og hannens ejendommelige sekundære kønsmærker. Blank. 

Brunrød eller rustrød, hovedet, roden af rygleddene og ofte 

pronotums midtparti mørkere, følehornsroden og benene rød- 

lige. Ved ca. 60 ganges forstørrelse er forkroppen meget fint 

og svagt mikrochagrineret. Øjnene ret små. Følehornenes 

3. led længere end 2. led, de ydre led kun svagt tværbrede. 

Pronotum ca. ”/, gang bredere end langt, fortil ret stærkt, 

bagtil tydeligt tilsmalnet, siderne stærkt rundede, med nogle 

ret korte udstående børstehår, temmelig fint og tæt punkteret, 

behåringen skråt bagud- og udadrettet. Vingedækkerne kun 

meget lidt bredere end og langs sømmen lidt kortere end pro- 

notum, temmelig tæt og kraftigt kornetpunkterede, behåringen 

bagudrettet, bagranden tydeligt indbuet indenfor baghjør- 

nerne. Bagkroppen bagud noget tilsmalnet, meget blank, 

punkturen i tværfurerne temmelig kraftig og tæt, iøvrigt 

finere og mere spredt, især bagtil. Længde 5—7,5 mm. 

Øg: 1. frie rygled bagtil i midten med en kraftig, bred, 

skråt bagudrettet tand, 2. led i midten noget foran bagranden 

med en mindre knude, 5. led bagtil i midten med en tvær- 

vulst, 6. led på oversiden groft kornet. 

Meget sjælden og enkeltvis (J, Ø). Draved skov, Madskov 
på Als, Haderslevegnen (Ulfslyst, Christiansdal og Fredsted 
(i kompost)); Svendborgegnen (Sofielund og Græsholmeskoven 
(1 stk. ved løvsigtning i ung egeskov, hvor der var muse- 
gange og myrer)). Muligvis knyttet til musegange; under- 
tiden ketset; maj—juli. I udlandet er arten bl. a. fundet ved 
udflydende træsaft. 

od. gruppe. 

(Underslægt Copréchara Muls. et Rey). 

Adskilt fra 2. gruppe. (foran p. 458)' ved, at 

pronotum har en glat midtlinie og på hver side 

af denne en længdepunktrække. Følehornene 

korte, deres 3. led ca. så langt som eller lidt 

kortere end 2. led, de ydre led stærkt tværbrede. 

Vingedækkernes bagrand næppe eller ganske 
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svagt indbuet indenfor baghjørnerne. Oversiden 
meget blank, ved ca. 60 ganges forstørrelse uden 

synlig mikroskulptur. 

18. A. bilineåta Gyll. Let kendelig ved pronotums 

punktrækker og farven. Blank, sort, vingedækkerne under- 

tiden ved bagranden lidt lysere, benene sortbrune med lysere 

fødder. Hovedet på siderne spredt og ret kraftigt punkteret. 

Pronotum ca. ”/,—”?/. bredere end langt, punkturen udenfor 

punktrækkerne ret kraftig og spredt, behåringen tynd, skråt 

bagud- og udadrettet. Vingedækkerne næppe bredere end og 

ca. så lange som pronotum, punkturen kraftig og lidet tæt, 

behåringen skråt bagud- og, især bagtil nær sømmen, udad- 

rettet. Bagkroppen bagud svagt til- 

smalnet, punkturen ret kraftig og, 

især fortil, temmelig tæt. I ængde 

3—5 mm. 

å: 6. frie rygleds bagrand of- 

test fint takket. 6. bugleds bag- 

rand rundet tilspidset (hos 2 bredt 

rundet afstudset). Penis mindst 

så lang som paramererne. 

Almindelig (J, Ø). Især ved gød- 
ning, men også ved henrådnende 
plantedele og på strandbredder ved 
dyriske rester og under tang. Den 
foretrækker vistnok åben, gruset 
eller sandet bund. Den snylter 
bl. a. på pupperne af kålfluerne 
Hylemyia floralis Fall. og brassi- 
cae Bouché samt af løgfluen, H. 
antiqua Meig. 

Fig 350) Alléen kv 19. A. bipustulåta L. (nitida 
"18. II9, eochara Dl1pu- er lats arsen] (GERVcsV GODBID, JOR) SER SEE 

Meget nærstående til den foregå- 

ende, men adskilt fra den ved, at vingedækkerne bagtil ved 

sømmen har en rødgul, oftest ret tydeligt afgrænset plet, 
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samt ved lidt ringere gennemsnitsstørrelse. De i litteraturen 

angivne punkturforskelligheder synes at være udflydende og 

uanvendelige. Længde 2—4 mm. 

.&: Omtrent som den foregående, 6. bugleds bagrand dog 

ofte lidt indbuet på hver side. Penis kortere end paramererne, 

mindre end hos den foregående. 

Var. vérna Say, der oftest anses for en særlig art, afviger 

fra hovedformen ved, at vingedækkernes lyse tegning er mere 

vagt afgrænset, forkroppens punktur kraftigere og bagkrop- 

pens punktur bagtil ikke så spredt. Disse kendemærker er 

imidlertid ganske udflydende, og da parringsorganet synes at 

være ens hos de to former, kan AÅ. verna næppe opretholdes 

som art. 

Som regel er A. bipustulata let at kende fra den foregående 

ved vingedækkernes rødgule plet; der skal imidlertid fore- 

komme eksemplarer af A. bipustulata med næsten forsvundet 

plet; sådanne eksemplarer er vanskelige at skelne fra A. bili- 

neata. For de 2 formers artsberettigelse taler den oven- 

nævnte forskel i hannens parringsorgan, for så vidt denne 

viser sig at være konstant. 

Almindelig (J, Ø, B). Levevis som den foregående. Ab. 
verna er sjældnere og forekommer måske hyppigst på strand- 
bredder. 

6. gruppe. 
(Underslægt Polystoma Steph.). 

Mellembrystet med en længdekøl mellem hof- 

terne. Forkroppen med tydelig, netmasket mikro- 

skulptur og derfor mat eller kun lidet blank, 

behåringen tydelig, hvid eller hvidgrå, på pro- 

notum og den indre del af vingedækkerne stærkt 

udadrettet. Vingedækkernes bagrand ikke ind- 

buet indenfor baghjørnerne, deres sidekant om- 

trent parallel med mesosternums siderand. Bag- 

kroppen temmelig ligebred. 

Sørte strandarter. 
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20. A. grisea Kr. (fig. 360). Kendelig fra de to følgende 

ved ikke helt mat forkrop og kraftigere punktur på hoved 

og pronotum. Sort, hvidgråt behåret, følehornene brunsorte 

eller brune, benene brune med lysere fødder. Hovedet på 

siderne kraftigt punkteret. Følehornenes 3. led ca. så langt 

som 2. led, de ydre led ret stærkt tværbrede. .Pronotum ca. 

Fig. 360. Aleochara grisea. Xx 14. 

1/, bredere end langt, temmelig kraftigt og lidet tæt punk- 

teret. Vingedækkerne lidt bredere og lidt længere end pro- 

notum, kraftigt og tæt punkterede. Bagkroppen blank, meget 

svagt mikrochagrineret, punkturen mere eller mindre fin og 

ret spredt. 1. bagfodsled ca. så langt som kloleddet. Længde 

3,9—4,5 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand i midten tilspidset, på hver side 

indbuet (hos 2 meget svagere tilspidset). 

Almindelig (J, Ø, B). På strandbredder under tang og ved 
dyriske rester. 
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21. A. algårum Fauv. Adskilt fra den foregående ved, 

at forkroppen er mat, pronotum og vingedækker fint og ikke 

ret tæt punkterede og bagkroppen ret mat som følge af kraf- 

tigere mikrochagrinering og yderst fint og spredt punkteret. 

Endvidere er følehornene lidt kortere og kraftigere og deres 

3. led lidt kortere end 2. led. Behåringen i pronotums midt- 

linie er fremadrettet, hos de to andre arter i gruppen såvelsom 

hos alle vore andre arter bagudrettet. Længde 3,5—5 mm. 

åg: 6. bugleds bagrand stærkere rundet end hos 2. 

Udbredt, men mindre hyppig end gruppens to andre arter. 
Levevis som den foregående. Undtagelsesvis fundet inde i 
landet, enkeltvis i opskyl ved Esrom sø. 

22. A. obscurélla Grav. Kendelig fra A. grisea ved mat 

forkrop og temmelig fin punktur på pronotum og vinge- 

dækker, fra A. algarum véd lidt mindre fin punktur på pro- 

notum og vingedækker, meget svagere mikrochagrineret og 

derfor blankere samt meget kraftigere og tættere punkteret 

bagkrop og længere 1. bagfodsled, og fra dem begge ved kraf- 

tigere, hvidlig, sølvskinnende forkropsbehåring. Følehornene 

korte, 3. led næppe så langt som 2. led. Længde 3—4 mm. 

åg og 2: 6. bugled omtrent som hos A. grisea. 

Almindelige (J, Ø, B). Levevis som A. grisea. 

19. Tinétus Sharp. 

Meget nærstående til Aleochara (foran p. 450), 

men adskilt fra denne og alle gruppens andre 

slægter ved 4-leddede forfødder. 

På grund af fodleddenes antal stilles slægten 

nu som regel i 8. slægtsgruppe Myrmedoniini 

(foran p. 89). Det synes dog lidet rimeligt alene 

på grund af denne karakter at fjerne slægten, 

der iøvrigt, navnlig også med hensyn til kæbe- 
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og læbepalpernes ledantal, stemmer overens med 

Aleochara, fra slægtsgruppen Åleocharini. 

Den danske art er kendelig fra vore Aleochara- 

arter ved ringere størrelse, 

ensfarvet sort krop og stærkt. 

tilspidset, fortil ret tæt, bagtil 

noget mere spredt punkteret 

bagkrop. 

1. T,.mérion Grav: (fe 360: 

Sort, følehornenes rod og benene 

brunlige eller brunrøde. Forkroppen 

fint, på pronotum stærkere mikro- 

chagrineret. Følehornenes 3. led ty- 

deligt længere end 2. led, de ydre 

led ret stærkt tværbrede. Pronotum 

1/[—"/, gang bredere end langt, 

fremefter rundet tilsmalnet, fint og 

temmelig tæt punkteret. Vingedæk- 

Fig. 361. Tinotus morion. kerne rigeligt så lange som prono- 

?. Xx 25. tum, temmelig kraftigt og tæt punk- 

terede, bagranden tydeligt indbuet 

indenfor baghjørnerne. 1. bagfodsled omtrent så langt som 

2. + 3. led. Længde 1,5—2,5 mm. 

åg: 6. frie rygleds bagrand med nogle ganske korte, butte tak- 

ker, 6. bugleds bagrand ganske lidt stærkere rundet end hos 2. 

Almindelig (J, Ø, B). I gødning og kompost, undertiden 
også i løv og opskyl. April—sept. 

Alle afbildninger, undtagen fig. 67, 72, 73 (delvis), 104—-124 

(delvis), 131, 132, 213a—215, 270—272, 278 og 300—301, 

er originale, tegnede efter naturen af forfatteren. 
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III Ved. gødning og ådsel, 

Side 

"Micropeplus porcatus ANE HR / 
Negarthrus> 373 sele 33 
Proteus ile HEGER ” 36 
AcrolgeRe, 58 2. ES »: "50 
Omallunik 5332 7138 791 
OUrocharene SÆR res, WE] 

Side 

StapDhylimes 10 80 1192 
Onediuss. 25. SFSR » 1115 
Conosoma ur. FE SENE » 196 
Fachyporus 2 20 SEER » 202 
TAchInus STEL KORS ” 213 
Leucoparyphus FASER » SAD 
Fkypocyptus; 40 » 228 
Habrocerus 7 5" ØE »… BAZ 
Ariehophya 5 1) ARR » 243 
OlSota 25 MS DEERE ITI. 9 
Autalia rivolaris 5/52 >». 2 BB 
Bohemiellina ......….—. Sa AN 
Kkalastia 55 Fr SENE »… 96 
CGordaha 5545 77 ERR »— OD 
PN 2 FTF DE: RRS RENEE SEE SED »… 120 
Atheta (navnlig arterne 

nr,:49, 57,99, 7536: 
97,109—112, 117, 124, 
125, 129, 130; 132=- 
134.08130); KEE » 139 

Prafensiela. 5074 arne »… 394 
age, 170) BSORNEESSA SEERE DEN » 401 
AleorhAA 55.2 3 fa GERE »… 450 

Side 

Dolph 5 vr ARR LEGER Kr 
Coprophilus 2... ØB » 101 
Oxvtelus 43k ENE » 118 
Platysthetus. 516,57 130 
Bepticiuisirs55 rerrRR 108 
Xantholnut 77% rÆRÆ AHL V- 



Side 

7 2 RARE II 23 | Atheta (navnlig arterne 
ERNE bUuSs............ 545535 nr. 45, 48—356, 59, 60, 
BED ENERES 3. 1.2... 3 OA 70, 76, 81, 97—100, 

ntholestes .......... >». 108 103, 105, 107—116, 
1 ERR mg AK 119—122, 126, 132 og 
RER rs seede »r 114 TIB)Y LE Ta ber SR ERE: III 
le TIE HERRER »» 213 | Oxypoda-exoleta 1,5 » 

Uhsolå parva ......... KIT 2Æ " -AJEOCHaRA AES UIRE SEER » 
TTT "RR ARR ORE CODE FE Me) 403 3 [ØRER SEEREN FT ma ns » 

IV. Knyttedetil svamp: 

Side 

Lu, 2 TI ET ERRRRRRRERERRERERRERRRS FFs Ene has ALS ERE III 
FRsodrepa.......... INEDAT | re op hånd. 2 SD REE » 

1.7.5 TON CL T NURERRRS RRS SEER LER ON | | Te) O2 PRS ] > » 
Fhleoconomus...:...... ” 1481 Sesam NOK ER » 

FE kKonus testaceus..  » 75 1 'Leptusa ...2020320 000 » 
Kohm aeun ......... SSU HB KRO Shad 0. DS RRS » 
KORET... DERE cz RET 0) E 0 52", TE SARA RENT SE rr » 
un ALLT. ANSER ERR BEKDØN tr ord alias SS 6] hare » 
BEUORERES s ss e.. II 35 | Atheta (navnlig arterne 
LT Eee ER SENERE » ks nr, 44 47857,615062 

KIMS EOPOTUS 2. 2... » 168 66—68, 71, 74, 76, 78 
Een hads .......... 57483 —83, 85, 87, 88, 92, 
BOREDE ser. ” 366 97—100, 102—105, 
Lu TET 1 ARR » 196 112. 122 1313208 
FEE eerds .1........ » 242 16 3 PRSREHÆRSEE RENNES ME JN, » 
Ebony .......... JR SNE AB 57100 rs BENE SES ARD » 
5 ......... FE 9 Aleochart FISSE eee » 

Rå Ned udilydende træsaft (jfr, også MI). 

Side 

Be ES 5... 33 PliSotisa 7520 SNE KER III 

Fe 11....... 36 4 Homaliotas 5 ANE » 
FREE S 2... » LIB Susa rubismhosas R » 

BE 2... »… 61 BDadobid 33 23 SER » 
FDG DS.…........ »… 68 | Atheta navnlig arterne 
BREDEN ........... 5498 nr. 57,600 571083 ØR 

KRibMnaeum ...…...... » 15/78 112,.120 og  VAÆSTOMA 
1 TT NARRER 086. | "Thomaraea seertal » 
BEES 5... IBAS LASER ORM SEERE » 
5... SERGE Må 65) Crafaraea ss ONS » 

Holfobms striatus..... sr18g | ARGOS URNE RØRE » 

BE 5. » 213 | 

Side 

427 
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VT. Under bark, i mørt ved og i hule træer (jfr. også NE 

Side 

48 

2 

| 

| 
| 
| 

Cyphea K RRET SE RET RET VR RT Sa SOK RE SR TREY ART TALT RER 

Anomognathus 
Leptusa 
Pachygluta 
Dadobia 
Atheta (navnlig arterne 

nr.” 35, 36, - 63,73, 81 
DT LØNNE 5 0 & 5 BØRSENS SE Enur 

Phloeopora 
Phloeodroma 
SchoSIossa 3204 ME 

VIL. På:blomster og løv. 

ETAS SR SN RS AR I 

Phvisdrends 227 23 Løs » 
Phliocononmmis is SS 3s ÆSS » 

Xylodromus lentus .... » 
Acidota 'crenata 1115 » 

Mig ne 15 1) 3 RAS a de REE » 
Phloeochara. NeeR » 

Xantholinus lentus ...…. II 

LB Yng my] "har TT RRS ERNE LERES » 
Philonthus splendidulus » 
FR VE SEES sete seer 

Gonosormman SNE SE RAE » 
bar hg DL, va og 2 7 I - HARSRREPRER SS STR » 
Flabrocerus is RAT: » 

AED DIE ge I 

PAYNE, HJE SN HP » 
Omalium rivulare”. 252. » 

Patsy dark ande 1. … SØRENS: » 

Side 

| 
| 
| 

| 

Quedius maurus 
Tachinus fimetarius.... 
Hypocyptus punctum .. 
Microglotta 

VTIT. Undeér'gran-"eller fyrreris: 

Lathrimaeum fusculum. I 

Quedius tenellus....... II 
» | 5 Tha 2 £ 5 11 1 TO SRRSRRERSER » 

Mycetoporus rufescens . » 
Bryocharis inclinans ... » 

Side 

81 

158 

kol 

174 | 
194 | 

Atheta microptera..... 
» myrmecobia.... 
» incognita 05%. 
» intermedia 

» migripes 

TX. På 'stranden- under tang og lign, 

Oman RT. FREGEN I 
AÅrpedium quadrum.... » 

(eadromieus 25405 05 475: » 
ÆFOBODhIGSUS 0. ANG ”» 

an nd NT SØRENS EN » 
mr ERA AES REE | » 

Try 1 RTRERS SURE RENE s » 

ARBORMAE. 25100003 FER » 

Cafius 
Philonthus 

Staphylinus 
Heterothops 
Diglotta 
FRYbOBLIG 3. BULE 24 
Falagria 

"HØST GR ST Tr Se" DRE EN NE LS ole | 

RL AUG RIE TSA 2] ] 

Side 

II 243 

III 59 

» MOE 

» 66 

»— 68 

SERRA (3 

MAG 

248 

»… 135 

1962 

1367 

NT ÆBE 

Side 

133 

s ARS 

» 241 

III 445 

Side 

IT 205 

»… 256 

» 266 

»… 294 

»= 299 

Side 

FILES 
Ål 

KYLIE 

ru 102 

198 

II 16 
» 71 

» 96 



489 

Side " Side 

MERE SODIA 1... II 100 nr. 30—32, 43, 76, 83, 

nn 2 REESE 57 130 oe. TEN LS SEER III 135 
Atheta (navnlig arterne Aleochara se ga Me » 450 

X. På sand- og grusbund og ved planterødder. 

Side | Side 

Fhieeebim ........... EBM BEDE DS 2 SRI ERE: II 228 
sr , sRRRRRRRRRRRRRER RØD Hal 3 23 DER ONES OR HE 96 

KERES ErAtDlUus........ SO. balbeerus rv RE » 119 
sSseniculatus..... BTS 10 SiD VU 2 DE SNS EESSAR » 138 
KER ERENSOD  ...:... YLE SEnele  1 SE T E GESER » 134 
1 FERRARI » RÆV Atheta scapulåris 2.35 »… 248 
3 HERRER » 233 ARR sex 2 RASER N Een »… 320 
Bathrobium dilutum .……. » 261 » OPbata 1 3.5-8 Det 5 1330 
FASER 2:.......8. II 35 | Aleuonota gracilenta... » 334 
REE DIES 2 noe. »… 92 1 Amarochara umbrosa .. » 380 
1 SNERRE BÆRER bl Dry Dodd GES RS SENER »… 401 
Nye pOrus .......... > .1685t, Aleochara 0 SD. SEER »… 450 
KENDES... so R0ØS | 

Side Side 

RRS I 134 | Lathrobium multipunc- 
es. » 161 | BO SME MENSA NS I. 252 
BREDEN Suleicollis .... 1.236 | Achenium ........:... » 263 

Øe Tr) 3 RE CT hs Jokes PSR SERRA see III 102 

SO TASK EGER: 

Side | Side 

BEER 1... 1.134 | Atheta varendorffiana.. III 311 
| 

KULE Ved kildevæld og bække, i vandmos og lign. 

Side | Side 
215 ØRNEN I +88. | Philonthus: corvinuiss 27 FEM 
RO FOMIGUS .......... 91 t Quedius. aufcomus fk to RE 
nn PERRONER » 100 Myllaena kraak Nee: KK Be dan 
ARCVFODBOTUS ......... ». 108). » brevicomis ss oe 
2. > 135.) Atheta aguatihriifsve »… 267 
7" PRES 5161: Ogden "> AM SEREEE »: 1382 
Lathrobium multipunc- 
sl... » 252 | 
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XIV. Tsstalde,: udhuse .o£ kældere 

Side Side 

Xylodromus concimnus 21525575: 1 Callerus sms seer III-119 
Ovsdius folsidus 52 FT 133 AA theta sulsmtaia » STÅ 
Heterothops praevius .. » 159 br melis SER > BØGE 
Hypeocyptus-imitator: .£ > 235 |NoGrobarsea se he » 444 

» nitidus,…. … "+ 7230. 7. Åleocehara; 03 SN SER »… 450 
ORE 3 SATSE ans ER Ves £2 

XV. I dyreboer og--zgange. 

Side | Side 

PRES I 32 | Heterothops praevius 
Phyllodrepa gracilicornis » 59 | var mider 52 URE II 159 
Omaliim casum is Se TA Ea sa] RRS SE » 160 
Xylodromus testaceus.. » 75 | Tachinus rufipennis. 1177422 
Lathrimaeum atrocepha- | Gallicorus E s 625 45 5 EEG TIT 149 
TR ss ER AS Ren KE FR 80, 1 ARS. 0 00 1 MERE 20 

Olophrum assimile . 183 | PYEDOLA KRES ak r ØR » 125 
Arpedium quadrum.... » 84 | Atheta (navnlig arterne 
Acidota ertientata ...… »… 87 nr.:19,:23; 37 0 SE 
MEE 37 sen » 238 65, "66, 70, 92. og: 94) 57435 
Latirobiom. dutum 05 261, SAHONOTA 2 SEER ». %332 

» pållidum 53262" Amarochara 5 ODER va 
ORE 2 re 0 8 Sane 1.23 | /;;Oæroodas 55 sk LÆR » 401 
Piilonthus fuscus; 5 si 1 Aleochara, … SONNE »… 450 
RATER 13 550 5 30 md ES. | 

XV IL - Særlig i muldvarperetler og: -gange: 

Side | Side 

Xylodromus affinis .... I 76 | Heterothops praevius 
Årpedium quadrum.... » 85 | Var HIGER ISK SLS SA II 159 
Oxytelus saulcyi..…...…. » 129 | Atheta deformis....…. III 176 
Medon castaneus ...... » 240 | » Coulon sr »… 184 

»… melanocephalus. » 243 | » SCD RIAS SE »… 248 
. …… sptopingdus ss. » 244 | » obfuscata 53773 ” 323 
Xantholinus Jinearis:.……. 11;.19.1 /0Oxypodalongipes 2305 » 423 
Quedius longicornis .... » 128 | » rugulosa 3676 »… 5426 

” Dunceticollis 555220. » Draco, 7 » 429 
» ochiripennis 9301 | Aleochara spadicen —… 1; Ho 
»…… nigrocoeruleus. » 132 | 
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SEVTT Særlig i grævlinge- eller ræveboer og -gange. 

Side Side 

Phyllodrepa melis ..... I 56 | Oxypoda lividipennis... III 412 
Arpedium quadrum.... » 84 » praeeox 72, 429 
Oxypoda spectabilis.... III 411 |! Aleochara cuniculorum. » 470 

KVIT Særlig Fiuslereder: 

Side Side 

La 1071 1 57 72 HRRRRERRRERERERRRRER 1:52 - Atheta nigricorniseee I1 253 
ms him allardi....... »… 65 » harwoodi ...... ,—7253 
Quedius ventralis...... II 126 i: ede BG 

» infuscatas, +... 5127 » zosterae "UNE » 305 
» BreVICOrnis ....7 5134 |" Oxypoda recondita .... 75 430 

Atheta sodalis......... TIE 240 N Mieroslotta SE OMERNER » 445 
» LT 2 30 MERE 2253 SAheD EN ARAEIN  S ERRERSER » 450 

Side Side 

Phyllodrepa nigra ..... BB so Neltejss Er hr ET SARER LEES 
Nantheolnus'slaber .... II 17 t Quedius invreae ….....…. s532 
Philonthus fuscus...... 62 

Side Side 

Umabumallardi....... E 65 |-Atheta bybeiai III 244 
FRIE EINS fuscus...... 62 » higricornis 4:20 BE 
Quedius infuscatus..... 12 V-Thaniaraean NSEe 32 og 
Sons Dipustulatus.… » 223 | Crataraea..:...... » 444 
SUnså rubiginosa ...... ITT "70 ' Aleochara' lyesaea SS &r 465 

ARE Hos: myrer") 
(a: symfiler, b: synektrer, de øvrige: synøker). 

Side Side 

En HOGrFepa nigra ..... I 57" 'Staphylinus fulvines (by "TE 9S 
vo Gromus affinis .... » 76 » latebricola(b)» 99 
Stenus aterrimus ...... 5374 » erythropterus (b) » 101 
Leptacinus formicetorum II 11 Ouedius Hrevese LS REL ES » 126 
RÆRERONNUS (D) ....... ARS se. » mmicrops (Bh) 1 ASEERN 
172 1 OASE "åd » maurus (DD); 5 1308 
Philonthus fuscus (b) .. » 62 » NÅ LT BL 1) Ar "158 

»… splendidulus (b) » 86 | Heterothops dissimilis . » 159 

1) Jfr. Danmarks Fauna, bind 49, Myrer, ved Sv. G. Larsson, p. 169—177. 
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Side 

Etryporus picipes 222, II 160 
Lamprinodes saginatus (b)» 201 
Enryuså. SS ASA HL 
Bolktochara bela 0064 ”» 84 
Notothectankt KID Ss 52 STAR 
SDR SSR ARS AES ”» 134 
Atheta mid da NDR i" BO 2 

» FAE TET 
» Dale DET DÅ C> 1 sg" MR »… 248 
» subterraniea 455.) + 249 
> s mMyrmecobia. ir 5 7256 
» DSR Ve RESEN EN TNS 5.2 FO 

ARB ES: (10) SER Rs »… 340 
Bee ARE Se oe 5943 

Lomechusa (a) 
Aftemeles (ad) . Ste SS 
liyobates (hb) borte 
Amarochara bonnairei. . 
DinaRnda KARSTEN ESE: 
Oxypoda 
Stichoglossa semirufa .. 
Fhiasøbhile 5528 REE 
Grafaraea 715 5 gs TER 
Miceroglotta 5 side 
Aleochara lygaea ...... 

» sanguinea ... 
» ruficornis.... 

CS. TØR TR DR AN SR SR RÅ KTS DD 

XXII. Snyltere i fluepupper. 

Side 

Ajeneharae er NORNER III 450 

Side 

III 348 



MMUnderfamilier, slægter og underslægter i 

Navnefortegnelse. 
(Synonymer er trykt med Kursiv). 

Rovbiller, 1.—3. del (I—III). 

Side 

Achemum...: TT 263 

AGIdota....…. I 86 

Acrognathus . I 101 

Agrolocbha.... I 50 

Acrotona 1... ITT 313 

RFAT ORE [48 

Aetoblds..... "32 

Actophyla... III 310 

Acylophorus . II 161 

Agaricochara . III 58 

Alaobid...... III 228 

Aleochard 2. TIT 450 

Aleochara 

ER DT enedes III 456 

Aleocharinae . III 3 

Aleocharini .. III 353 

Aleuonota :.. TIT 332 

Ahanta 2... . HEL S35 

Aløogonota:..… TIT 177 

Amarochara ;… TIT 379 

Amarochara 

BESEEN 1570. III 380 

Anmdobia.... ITI 210 

AN sSeha …… 12120 

Ancyrophorus 1103 

Anomognathus III 68 

Amopleta .... III 210 

Anhoplela :...…. FT 283 

Anthobium . 1-43 

' 

| 

Anthophagus . 

Aploderus.... 

Arpedium.... 

Astenus 

Astilbus 

Atanygnathus 

Atemeles . 

Atheta 

Atheta s. 

Athetae 

Autalia 

Badura 

Baeoglena . 

Baptolinus ... 

Baryodma ... 

Bessobia 

Bessopora... 

Bledius 

Bohemiellina . 

Bolitobiini ... 

Bolitobius ... 

Bolitobius 

RER BEER NAR 

Man VET Er RE ] 

ae AS ØR EE;: 

BENE oe 5 TR 

Bolitochara . 

Bolitocharini . 

Brachyusa 

Brundinia... 

Bryocharis . 

Bryophacis... 

str. 

” HT 

; BET 

Side | 

92 

IT TY6 

I 84 

I 224 

III 340 

II 163 

i ETT 350 

FEE 35 

III 228 

BEF ET 

IB SERR:5) 

III 307 

. III 428 

rr 23 

III 459 

III 276 

. III 435 

I 134 

TIT "95 

II 165 

TE FS6 

TT 190 

27 

80 

ialt 

194 

192 

183 

III 

III 

II 

II 

Bryoporus . 

Cafius 

Callicerus .... 

Calodera 

Cardiola 

Carphaegis 

Ceranota.:.2. 

Chaetida..... 

Chilopora .... 

Conosoma.... 

Coprochara .. 

Coprophilus . 

Coprothassa . . 

Cordalia 

Coryphium ... 

Crataraea .... 

Creophilus .. 

Cryptobium .. 

Cyphea 

Dacrila 

Dadobia 

Datomicra . 

Deinopsini . 

Deinopsis .. 

Deleaster . 

Deliphrum ... 

Demosoma ... 

Deropoda .... 

Denbela 27: 

sa ie 1 57'ee 

. hal Mat ed agt TU 

Side 

II 184 

IT 34 

III 119 

TES 

III 100 

FETS7 

E472 

FEE 305 

III 376 

II 196 

1473 

I 101 

III 313 

III 100 

T"93 

III 444 

II 111 

I 264 

III 59 

III 185 

TE ES 

TF 300 

Fe NR URO > 

- BEA 

I 100 

re 

III 430 

III 420 

ITT 399 



Dexosya sn 

Dianous 

Diedlotta 5.3 

Dielottmi ss 

Disease... 

Dimetrota ... 

ALTE 198 Dinaraea . 

DnardaÆs: 

SOE SÆL 7 Disochara... 

DiIsOpPorar se 

Dochmonota 

Brake 

VET E 462 Dyschara . 

Ediquas 2. 

Emus 

Enalodroma .. 

Encephalus .. 

Epipeda 

Euaesthetinae 

Euaesthetus . . 

Euryporus 

Elrvusa rn. 

Fabers 

Falagriae ...: 

Gabrmius 275 

Gauropterus . . 

Geodromicus . 

Glossold 50 

Graypela -… . 

GOSS 552 

Gymnusini . 

Gymmusa 0. 

Gyrohypnus .. 

Gyrophaena .. 

Gyrophaena 

Habrocerinae . 

Habrocerus .. 

Halobrecta... 

,Hapalaraea .. 

Hemistenus . 

Heterochara. . 

Heterothops. . 

Homalota..… 

Homoeochara 

Side 

III 440 

1217 

FFF ÆIG 

III 16 

III 185 

III 286 

III 387 

FE 77 

ITE:196 

TIT 485 

BE 425 

Ea 0 

III 274 

FEE EZ0 

III 66 

I 218 

I 218 

II 160 

BER 77 

III 96 

IT 95 

kst 

LES20 

II 241 

II 242 

III 130 

L...60 

I 206 

III 456 

II 158 

FIT 66 

III 461 

494 

Side 

Hydrosmecta III 193 

EFlygroecia-. xx 152 

Hygronoma .. III 26 

Hygronomini . III 26 

Hygropora ... III 399 

Hypatheta 115228 

Hypocyptini . II 228 

EHFypocypiuss rr 228 

Hypostenus .. I 198 

Ilyobates "FEAT SES 

Ischnoglossa . III 440 

Ischnosoma .. II 172 

Isochara III 460 

Etyocara is HE S7TS 

Lamprinodes . II 200 
Lamprinus 1 200 

Lasiochara ... III 382 

Lathrimaeum 1.78 

Eathrobrum 7. 1 2Æ7 

Lathrobium 

SERSN U koge TE REE NE I 256 

Leptacinus ;.… TE. .8 

Leptusa 1... 11573 

Lesteva rss I 88 

Leucoparyphus II 226 

Tjosuta— III 201 

Lobrathium . 1252 

Lomechusa::- 111346 

Lordithon..  TETSS 

Medon 5171 2358 

Megarthrus .. I 33 

Megista svie III 228 

Meotiecea . III 389 

Mesostenus:......1213 

Metaævas 55: TIT 152 

IMFetaxyd …… . III 194 

Microdota....[...1F1.210 

Microglotta .. III 445 

Micropeplidae I 16 

Micropeplus + 1 17 

Microsaurus-;.4 11 25 

Microsaurus —….….. 1125 

Mniobates ... III 381 

Moussa 1. III 396 

Mycetodrepa . III 415 

Mycetoporus . 

Mycetoporus 

Myllaena ... 

Myllaenini ... 

Myrmecopora 

Myrmedonia.. 

Myrmedoniae. 

Myrmedoniini 

Neobisnius ... 

Nestus 

Notothecta... 

Ocalea. LER 

Ocypus ST 

Ocerusarmere 

Ocyusa s. str... 

Oligokta ie 

Olisotimsmsskre 

Olophrum.... 

Omaliinae.... 

Omalium . 

Ontholestes .. 

Orochares 

OtThjuss 5 

Ousipaan ER 

Orxrypodas ktr 

Oxypoda s. str. 

Oxyporinae . 

Oxyporus 15 

Oxytelinae ... 

Oxytelus ER 

Pachnda 

. III 309 Pachyatheta 

Pachygluta .. 

Paederinae... 

Pacderus….2; 

LL 190 

ME M Få fB 552 

Parameotica 

Parameotica 

Paranopleta .. 

Parastenus... 

Pelse 5358 

…ILL-56 Phaenogyra . 

Plulbygra 55 

Philhygra ..…. 

Philonthus... 

FANE PET Sa SE”, 

Side 

II 168 

19 

III 100 

III 341 

III 340 

IT S9 

II 14 

15579 

111.127 

III 382 

II 106 

III 315 

III 398 

HIT 419 

171, 19 

Sl 

LÆ58 

1.61 

IT 408 

I 76 

IT .23 

III 133 

III 401 

III 410 

I 159 

1159 

Ty 95 

I 118 

III 272 

ILT 76 

I 220 

I 222 

III 283 

I 213 

111 152 

III 152 

III 152 



Side 

Philonthus 

ES ti reb een Er 37 

Phloeobium.:" TIT 32 

Phloeocharini I. 94 

Phlocgochara:.… IT 95 

Phloeodroma . III 367 

Phloeonomus. I 68 

Phloeonomus 

SES 5. 1 71 

Phloeopora... III 362 

Phloeostiba .. I 69 

Phyllodrepa .. I 52 

Plmtosus :... TIT 71 

Placosa.::4:8£. Hir6t 

Planeustomus I 102 

Plataraea".... DIT 275 

EPltydracus. II 97 

Platystethus . I 130 

Podoxya.…. 2. ITI 420 

Polvehara. 7. IIT 463 

Polystoma ... III 475 

Poromniusa .. III 397 

Pragensiella .. III 394 

Pronomaea... III 15 

Pronomaeini . III 15 

Proteminae .. :I 31 

Proteinus ... 36 

Pseudocypus . II 103 

Pycnoglypta ." I: 49 

SR ertersaåberrationer og varieteter i 

Side 

abdominals ....…. 424 

acutangula...... 262 

TVED holes. 434 

Tara Id Ez 1 5 HERE 201 

ae hiops........ 374 

SED 0 mg ere ne 45 

5 | zire dirn o RRS 477 

> 11157730 F ARR 224 

altermans....... 415 

AMEN, .:72...… 219 

151 57717 2 HORN BRRE RARE 433 

ze, De ERR RR 122 

Side 

Pycnota.:.. Tre 25 

Omedini II 112 

Quedionuchus .… II 139 

Quedius ..... Fr 45 

Quedius s.str. II 140 

Rhagocneme . III 312 

Rheochara ... III 471 

SER VAD SE SEA II 143 

Schistogeniae . III 337 

Schistoglossa . III 114 

Scopaecns. mt! 741283 

SUSAN III 69 

Salar RK III 134 

Sphenoma ... III 420 

Staphylinidae I 20 

Staphylininae II 3 

Staphylmnrs. IT r27 

Staphylinus .. II 92 

Staphylinus 

SSR Ret II 99 

Steninae ..... I 160 

Stenus....... I 161 

Stenus”s, str,20.-165 

"Stichoglossa .. III 437 

Stichoglossa 

SES) i ede rense JE 43 III 439 

SEES con I 228 

Syntomium .. I 98 

JDEYG onto RU SEERNE ERNE] [] 15520) 15) 

Side 

ANES ES SNEEN 129 

FM aka ni Fig et FEER 443 

ARGUS. ETS 74 

ANS LS EICO S AS 270 

angustiformis.... 366 

5; halen HO at h J F> BORESARRNERER 199 
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